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أكد الفنان السعودي واحلكم في جلنة »غوت تالنت«، 
ناصر القصبي ان الفنانة جنوى كرم وعلي جابر 

»عينتني براس«.
واضاف القصبي في حديث له مع مجلة »لها«، قائال: 

»سعيد جدا بصداقتهما ولكل منهما خطه، علي االعالمي 
املتمرس صاحب اخلبرة 

والرؤية الواسعة الذي يلعب 
دور االنسان الصارم احلاد 
في اللجنة، وجنوى الغنية 
عن التعريف كون اجلمال 
واللطف واحلنية جزءا من 

شخصيتها«.
وتابع القصبي: »ال استطيع 

ان اقول من االقرب، 
فكل عضو منا له خطه 

واعتباراته«.

ذكرت الفنانة جنوى كرم انها كانت تخجل من اجلمهور 
وقالت: »كنت اضع ملساتي على القصائد التي اغنيها لكن كتبت 

اغنية كاملة لم تعجبني«. وان كانت تكتب جنوى حاليا، قالت 
ملجلة »لها«: »يوميا احتفظ بقصائد كتبتها، وهي اجمل مما 

اكتبه لالغنية الشعبية التي تقيدني احيانا، ولقد انضممت الى 
»الساسيم« اخيرا بعد تقدمي 

عشرة اعمال كتبتها واديتها، 
منها ثالث اغان من البوم »ما في 

نوم« وقصيدة »االم«.
وعن الشيء الذي تغير في 

صوت جنوى بعد هذه السنوات، 
قالت: »لم يتغير صوتي بل االداء 
ورؤيتي لالغنية اجلديدة، كاملرأة 
التي اعتادت اسلوب اناقة معينا 

وترى نفسها في املرآة بشكل 
معني، ونصحها منسق مظهر 

بالتغيير«.

رفض الفنان حسني اإلمام الرد على الهجوم الذي شنه عليه 
الناقد السينمائي املغربي حسن بنشليخة. وكان األخير 

قد وصفه باملتملق واملنافق، واحملترف الداعي إلى الفساد 
االجتماعي الرسمي الذي يساوم على شرف مصر وسمعتها، 

وأوضح حسني، بحسب ما ذكر موقع »أنا زهرة«، ان كبار 
الفنانني في املغرب ال يعرفون 

ناقدا بهذا االسم، لذلك قرر عدم 
الرد عليه، معربا عن دهشته 

من اعتبار أنه يقدم أفالما 
إباحية، متحديا أن يكون قد 

قدم مشهدا ساخنا أو ظهر مع 
فنانة ترتدي »مايوها«.  ونفى 

حسني اإلمام نيته اتخاذ أي 
إجراء قانوني بحق بنشليخة، 

معتبرا أنه يحاول حتقيق شهرة 
على حسابه وحساب الفنانني 
املصريني. لذلك قرر جتاهله 

وعدم الرد عليه.  وأشار اإلمام 
إلى أنه يشارك بالفعل في مسلسل مغربي بعنوان »كلنا جيران« 

حيث سيقدم شخصية مصرية، لذلك اندهش من سخرية 
بنشليخة منه كونه ال يتقن اللهجة املغربية.

أكد املخرج املصري خالد يوسف أنه ليس أول رجل حتبه بعض 
الفتيات، وقال يوسف ـ في مقابلة مع برنامج »ممنوع االقتراب« 

على قناة »نايل اليف« الفضائية املصرية: لست زير نساء، 
ولست أول رجل تقوم بعض الفتيات بإعالن حبهن له، لكن ألن 
الضوء مسلط علي، وصفني بعض األشخاص مبعشوق النساء.

وأضاف يوسف: ال أحب أن 
أحتدث عن قصص حبي أو 

جتاربي السابقة في هذا األمر، 
ألنها ال تخصني مبفردي بل 

تخص أشخاصا آخرين.. لكني 
اآلن متزوج وأحب زوجتي 

للغاية، ولقد أخذت على نفسي 
عهدا بعد الثورة بعدم احلديث 
عن حياتي الشخصية، خاصة 

أن بعض األشخاص أثار مشاكل 
وأزمات حولي غير حقيقية، 

كما أن املواطنني ال يهمهم 
معرفة حياتي الشخصية بل 

أعمالي ومواقفي.ونفى املخرج املعروف االتهامات املوجهة إليه 
بشأن أنه يقدم املرأة سلعة في أفالمه، مشددا على أنه يظهرها 
في الصورة التي حتترم جسدها وكرامتها، وأنه لم يسبق أن 

استغل جسد املرأة لتقدميه سلعة إلجناح أفالمه.

أشادت املطربــــة األميركية غلوريا جاينور، صاحبة 
أغنية »I will survive« الشهيرة، بالنجمة هيفاء وهبي، 
والتي استمعت إليها وهي تغني نفس أغنيتها ولكـــن 

باللهجة العربية. وقالـت: إنها أعجبتها ومت تنفيذها 
بشكل جيد وجميل.

جـــــاء ذلــــــك خالل 
املؤمتر الصحافي الذي أقيم 

اجلمعة املاضية لغلوريا 
جاينور، وذلك من أجل 
مشاركتها في مهرجان 
»موازين« الغنائي املقام 

حاليا في املغرب، حيث أحيت 
غلوريا حفلها الغنائي امس 

»السبت«، على مسرح محمد 
اخلامس وسط حضور 

جماهيري كبير من عشاق 
املطربة األميركية.

القصبي: جنوى كرم 
وعلي جابر »عينتني براس« 

..وجنوى كرم: أحتفظ بقصائد 
كتبتها وهذا ما أفعله كل يوم

اتهام حسني اإلمام بتصوير أفالم 
إباحية في املغرب

خالد يوسف: لست زير نساء

مطربة أميركية تشيد بصوت هيفاء

ناصر القصبي

جنوى كرم

حسني اإلمام

خالد يوسف

هيفاء وهبي

تخوض الفنانة القديرة حياة الفهد جتربة سينمائية عاملية 
في فيلم اميركي مع املطربني االميركيني كاني ويست وكيد 
كودي، وسيضم العمل ايضا نخبة من النجوم منهم فنان 

اردني وممثلة قطرية واخرى لبنانية، وذكرت مصادر 
لـ»األنباء« ان الفيلم مدته 30 دقيقة ومن اخراج كاني ويست، 

وستشارك ام سوزان فيه كضيفة شرف، وستلعب فيه 
شخصية امرأة عربية.

»األنباء« هاتفت أم سوزان، وسألناها عن األمر فبادرتنا 
بالقول: كل ما استطيع كشفه اآلن عن هذا املوضوع هو انني 

سأجته اليوم الى قطر وغدا »االثنني« سأسافر الى مهرجان 
»كان« مع كاست العمل ملعرفة التفاصيل وامتام االتفاق.

اجلدير بالذكر ان الفنانة القديرة حياة الفهد تقوم ببطولة 
املسلسل االجتماعي »حبر العيون« الذي سيعرض في شهر 

رمضان املقبل وهو من انتاج شركة »صباح بيكتشر« للمنتج 
املنفذ شركة جرناس لالنتاج الفني، وتأليف االماراتي جمال 
سالم واخراج احمد املقلة وبطولتها مبشاركة نخبة من املع 
جنوم الدراما اخلليجية ومنهم: الفنان الكبير احمد الصالح 

وأحالم حسن وهند البلوشي وهيا عبدالسالم، ومن االمارات 
احمد اجلسمي وحبيب غلوم ومنصور الفيلي، وعدد من 

الفنانني.
 ٭عبدالحميد الخطيب

حياة الفهد في فيلم »عاملي - أميركي« 
قريبًا مبشاركة جنوم عرب وأجانب

بسبب تصريحاتها في برنامج »نورت« عن اجلزء السادس للمسلسل

هيا الشعيبي لـ »األنباء«: ال أعلم شيئًا عن شكوى احليان ضدي 
وما قلته عن »غشمشم 6« ليس رأيي فقط وإمنا رأي النقاد

منى أمرشا لـ »األنباء«: سأقف على باب راشد املاجد وأحرجه

نفت الفنانة الكوميدية هيا 
الشعيبي ان تكون على علم مبا 
مت تداول���ه على بعض املواقع 
الفنان  االلكترونية عن تقدمي 
السعودي فهد احليان شكوى 
ضده���ا في جمعي���ة املنتجني 
السعودية، مطالبا فيها مبنع 
مشاركة الشعيبي في أي عمل 
سعودي قبل أن تقدم اعتذارا 
علنيا له بس���بب تصريحاتها 
في اح���د البرامج التلفزيونية 
عن مسلس���له »غشمشم«، ما 
يضر باملسلس���ل وإنتاج جزء 

جديد منه.
وأكدت الشعيبي في تصريح 
ل���� »األنباء« انه���ا على عالقة 
جيدة باحليان وان تواصلهما 

متكنت ابنة الدار البيضاء خالل 
فترة زمنية قصيرة من ان جتذب 
جمهورا خليجيا كبيرا الى رصيدها 
الفني، فغنت اللهجة اخلليجية 
بإحس����اس وإبداع حتى لقبت ب� 
»ملكة الصوت«. إنها منى أمرشا، 
التي أصدرت أخيرا آخر ألبوماتها 
»يا ناس دللوني« والتي التقتها 
»األنباء« وكان لها احلوار اآلتي: 

كيف كانت ردود فعل 
جمهورك على االلبوم 

اجلديد؟ 
٭ ال شك أنهم فرحوا بطرح العمل 
قبل أن يدققوا بكل أغنية. وعندما 
استمعوا الى األغاني أكدوا على 
حبهم لتنوع األلبوم ألنني قدمت 
كل األلوان، وكذلك طرحت أخيرا 
أغنية مغربية، وهذا ما كان ينتظره 
جمهوري املغربي الذي قصرت 

معه، وسأصور االغنية قريبا.

كيف تصفني تعاملك مع 
سهام الشعشاع من خالل 

وهيونة« على قناة »ام بي سي«، 
حيث سيكون هذا العام مليء 
باملفاج���آت للجمهور العزيز، 
وكذلك سأقدم برنامجا منوعا 
خالل الشهر الكرمي ايضا عبر 
»ام بي س���ي« وسأكشف عن 
تفاصيل���ه مبجرد االنتهاء من 

الترتيبات النهائية له.
بالذكر ان مسلسل  اجلدير 
»غشمشم« حقق شهرة واسعة 
م���ن خ���الل أس���لوب ابطاله 
الكوميدي الساخر وأخذ مكانة 
بني االعمال اخلليجية الكوميدية 
التي تقدم خالل شهر رمضان 

على الشاشة اخلليجية.

عبدالحميد الخطيب  ٭

قالت الشعيبي: شاركت النجم 
العلي في مسلس���له  ط���ارق 
اجلديد »الفلتة 2« وس���أظهر 
في حلقة »خطيرة« بها الكثير 
من التشويق، كما انتظر عرض 
مسلسلي »كلثم ميثة« على قناة 
»ام بي سي« في رمضان ويناقش 
القضايا  العديد م���ن  العم���ل 
بأسلوب كوميدي ساخر، وهو 
من تأليف وسيناريو وحوار 
أمين احلبيل واخراج حسني ابل، 
ومبشاركة مجموعة كبيرة من 
الفنانني منهم: انتصار الشراح 
وامل عباس وسعاد علي وشهاب 

حاجية وآخرون.
وأردف���ت: كما أجهز للجزء 
الثان���ي من برنام���ج »طارق 

دائ���م، قائلة: جتمعني صداقة 
باحلي���ان، ولقد ش���اركته في 
»غشمش���م« ونال النجاح في 
جميع أجزائ���ه، وما صرحت 
به كان اثناء اس���تضافتي في 
برنامج »نورت« على قناة »ام 
بي سي«، وهو انه بعد استبدال 
احليان ل���ي مبمثلة اخرى في 
العمل  الس���ادس ظهر  اجلزء 
»مو عالي« وضعيف املستوى 
ولم يحظ بنسب مشاهدة تذكر 
مثل األجزاء التي شاركت فيها، 
مؤكدة ان هذا ليس رأيها فقط 
النق���اد واجلمهور  وإمنا رأي 
والذين لم يعجبهم مس���توى 

»غشمشم 6«.
وعلى صعيد أعمالها الفنية 

لكن هنالك جرأة تعتبر انها 
تناقض العادات والتقاليد؟

 ٭ كل كالم محت����رم وبعيد عن 
االبتذال ال مشكلة لدي في غنائه 
خاصة كالم الش����اعرة س����هام 
الشعشاع التي أحبها وأحترمها 
كما أحب جرأتها. وأقول ليتني 
قوية مثلها فأنا أحب املرأة القوية 
ويا ليتني بقوتها لكنني أتشرف 

بأنني غنيت من كلماتها.

أنت درست الصحافة، 
لو قدمت برنامجا من 

تختارين من بني الفنانني 
إلجراء حوار معه؟

٭ راش����د املاج����د ألن إطالالته 
اإلعالمية نادرة فأقطف السبق. 
فسأقف على باب منزله وأحرجه 
وأقول له انني كابنته أو كشقيقته 
الصغرى. وهو س����يجري اللقاء 
معي من هذا املنظار وليس ككوني 

إعالمية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

عن اجلرأة في الرقص أو طلب 
القصائد، فالكلمة اجلريئة في حال 
عبرت عن حالة عشتها شخصيا 
أو عاشتها غيري من الفتيات أو 

تعبر عن حالة أغنيها.

إليسا غنت بجرأة على 
»بالي حبيبيـ  ليلة ألبسلك 

األبيض - وصير ملكك 
والدنيا تشهد ـ وجيت منك 

اخظفلك انت منك انت ـ 
على بالي حبيبي؟

٭ في ألبومي أغنية أقول فيها: 
البس الفستان االسود وناثر ورود 
احملبة، والعطر نفس����ه حبيبي 
قللي يا عمري حتبه.. ما يعني 
انها تق����ول حلبيبها انها حتب 
االمور التي يحبها هو فيما هو 
غائب عنها وال يهتم بها. أنا أعتبر 
ان هذه االمور تعبر عن حاالت 
منر بها وتعيش����ها كل امرأة مع 
زوجها في املنزل أو مع حبيبها.. 
أنها  ملاذا نغيب عنه����ا ونعتبر 

جريئة.

اغنية »إذا تعبان« وهي 
كشاعرة عرفت بتطرقها 
الى مواضيع جريئة فيما 
أنت اعترفت في املقابلة 

بانك تفتقرين للجرأة في 
الكثير من االمور منها 

الرقص أو طلب قصائد؟
٭ اجلرأة في اختيار الكلمات في 
تعبيري الفني الطربي مختلفة 

هيا الشعيبي

راشد املاجدمنى أمرشا

هيا وفهد في »غشمشم«

فهد احليان

تألق����ت النجمة الش����ابة منة 
ش����لبي خالل عرض فيلمها »بعد 
املوقعة« املش����ارك في املس����ابقة 
الرس����مية من مهرجان كان، حيث 
اطلت منة على السجادة احلمراء 
برفقة املخرج يس����ري نصر اهلل 
وفريق العمل باسم سمرة وناهد 
الس����باعي.  وظهرت منة باطاللة 
بسيطة تشبه جنمات هوليوود من 
حيث الفستان وتسريحة الشعر، 
وارتدت، بحسب »انا زهرة«، فستانا 
ابيض منسدال، بحمالت حول العنق، 
وحزام فضي عند اخلصر، ووضعت 

تاتو على كتفها. 

نفى الفنان احمد عز اساءته لبدو 
س����يناء ضمن مشاهده في الفيلم 
الس����ينمائي »املصلحة« مؤكدا ان 
الناس جميعا غير متشابهني، وان 
البدو فيهم الصالح والطالح. ويظهر 
عز في الفيلم بحسب موقع »الفن 
اونالين«، بدور تاجر مخدرات يدعى 
سالم، تبرأ منه احد كبراء القبيلة 
البدوية لسيره في طريق املخدرات 
والطرق غير املشروعة، كما يظهر عز 
في العمل وهو يرتدي مالبس البدو 
في بعض املشاهد، خاصة والتي 

يهرب فيها من الضابط السقا.

بع����د التوقف ال����ذي دام اكثر 
من ش����هر ونصف الشهر بسبب 
املشكلة االنتاجية التي أملت بفيلم 
»كريسماس« اصرت بطلة العمل 
عال غامن بعد انفراج االزمة احلصول 
على باقي دفعاتها املادية كش����رط 
للعودة الى التصوير. واكدت عال 
للمسؤول عن االنتاج، بحسب ما 
ذكرت »البش����اير« املصرية، انها 
خائفة من جتدد االزمة املالية وايقاف 
املسلسل وهذا هو سبب اصرارها، 
خصوصا ان الفيلم من املفروض ان 

يجهز للعرض بعطلة العيد.

منة شلبي على طريقة 
جنمات هوليوود

أحمد عز ينفي 
إساءته لبدو سيناء

عال: الفلوس أواًل  
قبل »الكريسماس«

منة شلبي

أحمد عز

عال غامن

بع����د ان كان م����ن املقرر طرح 
ألبومها الغنائي اجلديد الذي يحمل 
اسم »شخصية عنيدة« خالل الشهر 
اجل����اري، اتخ����ذت الفنانة اصالة 
نصري قرارا بتأجيل االلبوم حتى 
شهر يونيو املقبل، ووفقا للمسؤول 
االعالمي الصالة، فان سبب التأجيل 
هو عدم متكنهم من احلصول على 
كامل التصاريح الالزمة لطرح االلبوم 
في موعده الذي كان مقررا س����لفا 
وأكدت اصالة، بحسب موقع »عيون 
عالفن«، ان هذا االلبوم ميثل نقلة 
نوعية كبيرة في حياتها، ومتنت ان 
يستقبله اجلمهور استقباال جيدا، 
يتس����اوى مع اجلهد الكبير الذي 

بذلته فيه.

أصالة تؤجل طرح 
»شخصية عنيدة«

كشفت الفنانة اللبنانية الميتا فرجنية أنها تلقت 
عرضا لتجسيد شخصية الفنانة املصرية الراحلة 

سامية جمال في مسلسل »كاريوكا« الذي تقوم 
ببطولته النجمة وفاء عامر، إال أنها اعتذرت 

عنه، نظرا النشغالها بالتحضير ألعمال أخرى، 
فيما نفت الميتا أن تكون قد أطلقت على نفسها 

خليفة هند رستم، خاصة أنها ترى نفسها 
صاحبة »استايل« خاص بها.

وبشأن تصريحها األخير حول اعتبار نفسها 
خليفة الفنانة املصرية الراحلة هند رستم في 

اإلغراء، قالت: لم أصرح بهذا بتاتا، فعلى الرغم 
من حبي لهذه الفنانة الكبيرة التي تركت بصمة 
كبيرة في السينما املصرية، فإنني ال أسير على 
خطى أي فنانة مبن فيهن هند رستم، وخاصة 

في ظل رؤيتي بأنني صاحبة »استايل« خاص 
وأعمل على نفسي جيدا حملاولة تطوير أدائي 

باستمرار.
وأضافت: أنا ال أسعى لتقليد أحد على اإلطالق 
ألنني ممثلة ولست مقلدة، والدليل أنني حينما 

جئت إلى مصر كنت ال أجيد اللهجة املصرية 
على اإلطالق، لكني استطعت بإرادتي واجتهادي 
تعلمها وإجادتها أيضا، مشيرة إلى أن اجلمهور 

لم يشاهد حتى اآلن سوى 5% من طاقاتها الفنية، 
حيث قالت »مازال بداخلي كثير لتقدميه، حيث 

إنني لم أقدم حتى اآلن سوى أدوار »الاليت 
الكوميدي«، لكني لم أقدم األدوار االجتماعية 

والرومانسية واألكشن، وكذلك األدوار النفسية 
املركبة التي أمتنى تقدميها خالل الفترة املقبلة«.

الميتا فرجنية: اجلمهور لم يشاهد حتى اآلن 
سوى 5% من طاقاتي الفنية


