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منيرة عاشور حتتفل 

بعيد ميالدها مع »املغردين«

احتفل���ت اإلعالمية منيرة عاش���ور بعيد 
ميالدها الذي صادف األول من الشهر اجلاري 
بطريق���ة مختلفة ومبتكرة م���ع »املغردين« 
على صفحاتها مبواق���ع التواصل االجتماعي 
»تويتر« وال� »فيسبوك« و»االنستغرام«، حيث 
انهالت عليها »قوالب« من أنواع »الكيك« بعد 
ان نش���رت خبر عيد ميالدها على صفحاتها، 

األمر الذي ش���عرت من خالله بحب اجلمهور 
لها في الداخل واخلارج واعدة إياه بأن تكون 
دائما عند حسن ظنه في برامجها التي تقدمها 

في اإلذاعة والتلفزيون.
وصفحة »فنون األنباء« تهنئ منيرة عاشور 
بعيد ميالدها وتتمنى لها كل تقدم وجناح في 

مسيرتها اإلعالمية.

اإلعالمية منيرة عاشور احتفلت بعيد ميالدها على »تويتر«

ألقى بالالئمة على اإلذاعات والتلفزيونات واملؤسسات الثقافية احلكومية

امللحن اإلماراتي إبراهيم جمعة لـ »األنباء«: أبشروا بدمار األغنية 
في اخلليج والوطن العربي إذا رعاها القطاع اخلاص!

عاتب امللحن اإلماراتي الكبير 
إبراهي���م جمعة املؤسس���ات 
االعالمي���ة احلكومية في دول 
العربي لعدم  اخلليج والوطن 
الغنائية  رعايتها لألص���وات 
الشبابية املوهوبة التي حتتاج 
الى من يس���اعدها ف���ي بداية 
مشوارها بالوسط الفني، وقال 
جمعة في تصريح ل� »األنباء«: 
املطربون الشباب يحتاجون الى 
املؤسسات التي حتتضنهم حتى 
ال يضيعوا وتضيع معهم األغنية، 
مطالبا بوجود جلان متخصصة 
إلجازة األغاني يتم من خاللها 
الش���عر والتلحني  »غربل���ة« 
ومستوى األغنية بالكامل حتى 
تعود الساحة الطربية الى سابق 
أين اإلذاعات  عهدها، متسائال: 
والتلفزيون���ات واملؤسس���ات 
الثقافية احلكومية التي ترعى 
املواهب؟ قب���ل ان يضيف: في 
السابق األغنية كانت أقوى ألن 
بذرتها أصيلة، وأبشروا بدمار 
األغني���ة في اخللي���ج والدول 
العربية اذا رعاها القطاع اخلاص 

الذي يبحث عن الربح فقط.
وأردف جمع���ة: كالمي هذا 
ألنني اش���عر مثل أبناء جيلي 
باملسؤولية عن األغنية ومعناها 
وقيمته���ا، فلألس���ف األغنية 
اآلن مث���ل مركب ما فيه أصالة 
وأصبحت مؤقتة وليس لها عمر، 
ومريضة تقتلها السرعة، بعكس 
املاضي فقد كانت األغنية صاحبة 
بدن ومطعم���ة بأجود األحلان 
والكلمات واخلامات الصوتية.
وأستطرد: أرجو أال يغضب 
احد من كالمي ألنه ليس ذنبهم 

أعجبت بصوته، وانصحه من 
خ���الل »األنب���اء« أال ينبهر ب� 
»احلشرجة الفنية« التي تسود 
ب���ني مطربي الوط���ن العربي، 
الفتا الى انه يتعاون في أغنية 
اخرى مع املطرب الشاب محمد 

الزعابي.
 ٭عبدالحميد الخطيب

اإلمارات���ي الكبير: لدي تعاون 
مع الفنان حسني اجلسمي من 
خالل أغنية س���ينغل سترى 
الن���ور قريبا، وكذل���ك لدي 3 
أغان في الب���وم الفنان أصيل 
أبوبكر اجلديد، كما أتعاون مع 
الفنان الشاب صالح البلوشي 
وما دفعن���ي للعمل معه انني 

وامنا ذنب املؤسسات االعالمية 
الت���ي تخلت عن  احلكومي���ة 
مسؤوليتها في املساعدة على 
رقي األغنية، مؤكدا ان الساحة 
الغنائي���ة فيها بعض املطربني 
الذين يقدم���ون أغاني جميلة، 

مستدركا: لكنهم قلة!
ق���ال امللحن  وعن جديده، 

امللحن اإلماراتي إبراهيم جمعة

حسني اجلسمي

أصيل ابوبكر

جديدي مع اجلسمي 
وأصيل.. والشباب 

يحتاجون إلى الدعم

أصالة بالشعر االصفر

محمد رمضان

رغم سفر النجمة السورية أصالة لتغيير »لوك« 
شعرها وصبغه بلون »أصفر« جديد لتطل به على 

جمهورها في الموسم الثاني من برنامجها »صوال« 
الذي يعرض على قناتي »osn« و»دبي« حاليا، حتى 

ال تظهر لهم بنفس اللوك الذي ظهرت به في الموسم 
األول، فإن جمهور أصالة لم يعجبه الشكل الجديد 
واستاءوا منه كثيرا وطالبوها بالعودة إلى »اللوك« 

القديم ألنه كان الئقا عليها أكثر.
وحاول بعض محبي أصالة إثناءها عن هذا اللوك 

بطريقة الئقة ومهذبة، بينما انتقدها آخرون بشكل 
مبالغ فيه وتضمن بعض األلفاظ الخارجة والمهينة 
لها، مما جعل اإلدارة الفنية لصفحة أصالة الرسمية 

على موقع الـ »فيسبوك«، تنشر بيانا تقول فيه، 
بحسب »اليوم السابع« المصرية: »سنقوم بالتعامل 
مع كل من تخول له نفسه وضع ألفاظ خارجة في 

التعليقات، ولن نسمح ألي عضو بالتطاول على 

الفنانة أصالة وسنقوم بطرده نهائيا من الصفحة 
ومنعه من التعليق مرة أخرى، فمن المعروف أن 

جمهور الفنانة أصالة يتميز بالرقي والتحضر، ومن 
يقوم بوضع األلفاظ هم مجموعة من مؤيدي النظام 

السوري، وحرية الرأي والتعبير ال تعني الوقاحة، 
فليس معنى أنكم تختلفون مع الفنانة أصالة في 

وجهة نظر سياسية أن هذا يتيح لكم الحق في 
إهانتها، فنحن كإدارة لن نتيح لكم هذه الفرصة 

وسنضرب بيد من حديد.. شكرا«.
ومن المعروف أن أنس نصري شقيق الفنانة أصالة 

هو المشرف على صفحتها على الـ »فيسبوك«، 
وكان قد كتب مؤخرا بيانا على الصفحة يؤكد 

فيه استرجاع صفحتها بعد تعرضها الختراق من 
»قراصنة اإلنترنت« المؤيدين لنظام بشار األسد، 

وقالت أصالة تعليقا على هذا الموقف: »حررت 
صفحتي على الفيسبوك«.

وقع الفنان الشاب محمد رمضان عقد فيلم جديد 
مع المنتج أحمد السبكي بعد نجاح فيلمه »عبده 

موته« الذي يعرض حاليا. وقال محمد رمضان 
إنه يبدأ تصوير الفيلم الجديد مع بداية العام 

المقبل بعد النجاح الذي حققه في فيلم »األلماني« 
و»ساعة ونص« و»عبده موته«، موضحا أنه لم 

يستقر حتى اآلن على اسم الفيلم الجديد. 
وأضاف رمضان قائال: فيلم »عبده موته« حقق 

إيرادات منذ بداية عرضه وحتى اآلن بلغت نحو 
14 مليون جنيه ويبقى له 5 أسابيع أخرى في دور 

العرض«، متمنيا أن يحقق إيرادات حققها الفنان 
محمد سعد 29 مليون جنيه. 

ومن ناحية أخرى، نفي رمضان استدعاءه من قبل 
نيابة الدقي للتحقيق معه بتهمة ازدراء األديان في 
فيلم »عبده موتة«، معربا عن دهشته من الهجوم 

على الفيلم واتهام صناع العمل بازدراء األديان 
بالرغم من حذف المشهد الذي أثار جدال كبيرا في 

األوساط الدينية. 
وكانت قد ترددت أنباء عن استدعاء نيابة الدقي 
ألحمد السبكي منتج فيلم »عبده موتة« وبطلي 

الفيلم الراقصة دينا والممثل محمد رمضان 
لالستماع إلى أقوالهم في البالغ الذي قدمه 

ضدهما أحد المحامين بتهمة ازدراء األديان ونشر 
الفتن بين طوائف الشعب، وذلك باإلساءة إلى 

»آل البيت« من خالل استخدامهم النشاد ديني 
مع إعادة توزيعه بطريقة غير الئقة ليصبح أغنية 
رقص تؤديها دينا بطريقة تثير الغرائز من خالل 

أحداث الفيلم.

القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

»شعر« أصالة يعرضها حلرب إلكترونية

محمد رمضان يوقع فيلمًا جديدًا
وينفي استدعاءه للنيابة

رامي عياش: ال أحب أن أجامل أحدًا وأغضب من الغلط
أكد الفنان اللبناني رامي عياش 
أن بيت���ه هو مملكته، وال ميكنه 
الفصل بينه وبني املوسيقى وعمله 
في الفن، وقال: »في كل بيت أسكن 
فيه أقوم ببناء استديو موسيقي 
خاص بي، ألنني أحب أن أنفذ أي 

فكرة تخطر ببالي فورا«.
وعن ارتباطه أخيرا، قال رامي 
في حلقة من برنامج »متل احللم« 
عبر أثير إذاعة »صوت لبنان«: 
»كل شاب يطمح لالرتباط، ونعم 
ميكنك اعتب���اري خاطبا حاليا، 
ولك���ن اخلبر انتش���ر من دون 
ارادتنا«. وبالنسبة حللمه بالفن 
عندما كان طفال، رد: »متل احللم 
غني هاملستوى العالي والراقي من 
الفن يلي عم قدمه«، وأضاف: »ما 
في شي اسمه دارج وموجة بالفن 
انا ما بعترف فيها، ألنه يصبح 

اسمه تقليد وليس فنا«.
وتابع رامي: »أغني كل األلوان 

أو فيلم ولكن أنتظر الى أن أقتنع 
أنني متابع  بالقصة، ومشكلتي 
كثيرا لألف���الم االجنبية«، وعن 
أفالم نادين لبكي: »افالم نادين 
لبكي بجننوا بس مش ستايلي، 
وسعيد املاروق لم يكن محظوظا 

باحلبكة السينمائية«.
وبالنس���بة ألعماله اخليرية 
وأعمال���ه االنتاجي���ة، اوضح: 
»من يقول عن���ي أنني ال أعرف 
باملوسيقى ألتبنى مواهب أقول له 
قم أنت باخلطوة مادمت تعلم كيف 
تختار املواهب، في املغرب مواهب 
مدفونة، وما انتجه مدروس ومش 
كل شي من جيبتي اخلاصة هناك 
Sponsors«، مضيفا: »حلمي الكبير 
باحلي���اة عي���اش الطفولة يلي 
بدأت باملغرب ثم لبنان وقريبا 
في تونس، االردن ومصر ونقوم 
بأي شيء يساعد الولد أن يكون 

سعيدا«.

في حيات���ي عندما تخرجت في 
الفن عام 1996  برنامج استديو 
ألن البرنامج كان ناجحا وضخما 
في وقتها، عكس اليوم جند كل 
شيء مثل »البالستيك«، ولكن ال 

يصح اال الصحيح«.
وعن موض���وع االنتاج، أكد 
رامي أنه حتى عندما كان داخل 
شركات االنتاج كان يغرد وحيدا، 
وتابع: »ألن الشركة تعطيك املال 
وتقول لك قم بإنتاج األلبوم، ال 
يوج���د ادارة ناجح���ة، انا طول 
عمري عم غرد لوحدي حتى لو 
كنت بشركة انتاج، وعندما كنت 
في روتانا كنت مرتاحا جدا، اذا 
دفعولي دوالر للكليب حط مني 
9«، مش���يرا الى انه في طبعه ال 
يحب أن يجامل أحدا، ويغضب 

من الغلط.
وعن فكرة التمثيل، قال رامي: 
»كل شهر بيحكوا معي مبسلسل 

املوس���يقية ألرض���ي اجلمهور 
ونفس���ي، فقد تربي���ت في بيت 
موسيقي كان والداي »سميعة« 
وأخي ش���ادي موسيقي وروني 
أيضا، فهم اجلنود املجهولون في 
حياتي«، مضيفا: »بدأ الفن جديا 

رامي عياش

املستشفى وأن االمر مجرد 
»فكشة رجل«.

وقد أش����ارت كلينك من 
خالل ما نشرته على االنترنت 
بأنها اآلن ال تستطيع القيادة، 
التحرك،  او املشي او حتى 
ويجب عليها عدم مزاولة اي 
نش����اط حتى تشفى رجلها 
ق����ررت اجللوس في  لذلك 
املن����زل والنوم ومش����اهدة 
ان  الى  التلفاز واالنتظ����ار 

تتعافى كليا.

كما سيشارك في احياء احلفل كل 
من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي 
والفنان العراقي وليد الشامي، 
والفنانة شمة حمدان. الى ذلك 
عبرت ساندي، في تصريحات 
صحافية، عن سعادتها ملشاركتها 
في هذا احلفل، مش����يرة الى ان 
اجلمهور االماراتي ذواق ويسعى 
وراء الفن الراقي. يذكر ان آخر 
حفالت س����اندي كانت في عيد 
االضحى بستيال دي ماري في 

العني السخنة في مصر.

كانت جتربة ناجحة ولكنها 
رفضت أن تكررها بعد ذلك.

وحتدثت الفنانة اللبنانية 
ع����ن الفنان����ات اللبنانيات، 
بحس����ب موقع »جولولي« 
نقال عن مجلة »س����يدتي«، 
وقال����ت إنها ترفض نس����ب 
اإلغراء للبنانيات فقط، في 
ح����ني أن جميع الفنانات من 
كل اجلنسيات يقدمنه، قائلة 
إن����ه في نهاي����ة األمر حرية 

شخصية.

»إصابة« ميريام كلينك ونقلها إلى املستشفى

إعصار ساندي يتجه إلى دبي!

نور: اإلغراء حرية شخصية.. وزوجي يحترمني

أكدت املمثلة اميرة فتحي ان لديها خطوطًا 
حمراء ف���ي نوعية االدوار الت���ي متتلكها، 
واشارت الى انها مس���تعدة لتقدمي االدوار 
اجلريئة بشرط اوضحته قائلة، بحسب موقع 
»محيط«: »أنا على اس���تعداد كامل لتقدمي 

ادوار جريئة اذا كانت املشاهد تتناسب مع 
السياق الدرامي لالحداث، وفي احلقيقة هذا 
االمر يتوقف على املخرج الذي اتعامل معه، 
فهناك مخرجون بامكانهم ايصال الفكرة دون 

تقدمي مشاهد مثيرة«.

نانسي ترقص وتغني في عيد ميالد إليسا

.. وأميرة فتحي: يا أهال باألدوار اجلريئة

اصاب����ة طفيف����ة جعلت 
اللبنانية ميري����ام كلينك، 
تدخ����ل املستش����فى لعمل 
فحوصات لالطمئنان على 
سالمة رجلها املصابة، وذلك 
بعدما تعرضت حلادث، وتبني 

ان االصابة طفيفة.
ونش����رت كلينك صورة 
لرجله����ا املصاب����ة عب����ر 
صفحته����ا اخلاص����ة على 
موقع »فيسبوك« وطمأن��ت 
جمه��ورها انه���ا ع��ادت من 

الفنانة س����اندي  تس����تعد 
للس����فر، الى دبي خ����الل ايام 
للمش����اركة ف����ي احي����اء حفل 
ساهر في خيمة اساطير بفندق 
النخلة« اخلميس  »اتالنت����س 
املقبل، والذي سيقيمه مركز راشد 
الطفولة بدولة  لعالج ورعاية 

االمارات العربية املتحدة.
ويعد ه����ذا احلف����ل االول 
لساندي في دبي، حيث ستقدم 
باقة من اجمل وأشهر اغانيها، 
اضافة الى مجموعة اغان طربية، 

اللبنانية  الفنان����ة  أكدت 
نور أنها لم تعتزل الفن بعد 
الزواج ولكنه����ا تغيبت في 
الفترة املاضية لظروف خاصة 
بها، قائلة إن زوجها يحترم 
عملها ويقدره ويساعدها على 
حتقيق طموحاتها من خالل 

اختيار األدوار اجليدة.
وقالت نور إنها سعدت في 
بداي����ة حياتها بتجربتها مع 
الفنان صابر الرباعي بكليب 
»ضاقت بيك«، مشيرة إلى أنها 

تستمر احتفاالت الفنانة 
اليسا بعيد ميالدها، وفي آخر 
حفلة لها ش���اركتها النجمة 
الفرحة  نانسي عجرم هذه 

وغنت لها ورقصت معها.
وكان ق���د أقي���م احلفل، 
بحس���ب موقع »النشرة«، 
في أح���د مطاع���م بيروت 
وحضره من اإلعالميني زافني 
قيومجيان ونيشان ومنى أبو 
حمزة وعل���ي حمادة ورميا 

جنيم وغيرهم.

ميريام كلينك

ساندي

نور

صورة لنانسي في عيد ميالد اليسا


