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لم يستقبله أي مسؤول من الشركة عندما وصل إلى بيروت

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أشار بلبل اخلليج نبيل شعيل إلى انه يشعر بالفرح لألصداء 
االيجابية أللبومه »شعيل 2009« رغم غياب الدعم اإلعالني، متسائال 
عن سبب غياب هذا الدعم من قبل الشركة املنتجةـ  اي »روتانا« 
ـ جاء ذلك في دردشة »األنباء« معه في استديوهات برنامج »جنم 

اخلليج« الذي حل ضيفا عليه في البرامي الثالث.
بوشــــعيل الذي كان وصل الى مطار بيروت لم يستقبله أي 

مسؤول من شركة »روتانا« وعندما سألناه عن السبب 
أعرب عن استغرابه لهذا التصرف وأجاب: سؤال 

يجب توجيهه لـ »روتانا«، ال أعرف.
وحول تفســــيره لعدم دعم الشركة 

أللبومه الذي عرف النجاح من دون 
حمالت إعالنية له، قال: أحاول جاهدا 
إيجاد تفسير لألمر لكن عبثا، أنا 
ملتزم معهم وال أسعى لإلخالل 
بعقدي وهناك الكثير من األمور 
التي أتالفاهــــا، أضف إلى ذلك 
كون تصريحاتي دائما ايجابية 
وأدافع عنهم، ال بل أقول إنني 

أكثر مدافع عن »روتانا«.
واســــتطرد: ال ادري هــــل 

ألنهــــم يضمنون نبيل شــــعيل 
ويعرفونني إنني كذلك، فاكتفوا 

بذلك؟ ممكن. هل يجب أن اشــــتم 
»روتانا« لتحترمني؟ فهذه مشكلة 

اكبر.
وتابع: لســــت براض عن سير األمور 

واملوضوع ال يعجبني. هنالك أمر آخر حيث 
صوروا كليبي بسرعة واستعجال، وحتى اآلن لم 

يتم طرحه على الشاشات وال اعرف األسباب.
وزاد بوشــــعيل: ال ميكن ان أقوم بشــــيء لسبب واحد وهو 
أنني ملتزم بعقدي، وما دام العقد موجودا فسأســــتكمل تنفيذه 
ضمن اإلجراءات الطبيعية، أنا اتعب على عملي وأقول لهم هذا 
العمــــل ملك لكم وفي النهاية جناحــــه يصب في مصلحتكم كما 

في مصلحتي.

وحــــول مــــا إذا كان احدهم يحاربه في الشــــركة، أجاب: متر 
حلظات جتعلني أفكر أحيانا باملوضوع بيني وبني نفسي واسأل 

هل هنالك من هو منزعج مني؟ واإلجابة ال أعرف.
بلبل اخلليج الذي ينتهي عقده مع »روتانا« بعد ســــنتني أكد 
انه لم يفكر في مغادرة الشركة، مشيرا إلى أن ما يجعله يستمر 
في الشركة هو عالقته الطيبة بسمو األمير وليد بن طالل، وقال: 

أنا على استعداد ألن أحتمل كل شيء ألجله.
وأضاف: ما أتوقعه وممكن أن يكون السبب، هل 
ألنني لم أوافق على توقيع عقد احتكار حلفالتي 
مع الشــــركة تتم محاربتي؟ فأنا الوحيد 
الذي لم يوقع علــــى العقد االحتكاري 
ما يجعلني أفكر في انه السبب في 

إهمالي.
أكـــد بلبل  من جانـــب آخر، 
اخلليج أن »ال عالقة للهوية« في 
برنامج »جنم اخلليج«، إذ يجب 
فقط على صاحب املوهبة أن 
يحصد اللقب، وقال للمشتركني: 
ال عالقة للجنســـية، في رأيي 
هذه مسابقة ويجب أن يصل 
الصوت اجليد إلى حصد اللقب. 
ال ميكن ألن هذا املشترك أو ذاك 
ابن بلدي أن أقول انه األفضل ألن 
ذلك مستحيل. فمن ميتلك الصوت 
واملوهبة سيصل، وفي النهاية احلكم 
هو لتصويت اجلمهور وللجنة احلكم 
بعيـــدا عن أي حتيز جلنســـية معينة، 
مشددا على أن للمسابقة قيمتها ومستواها 

الكبير.
وأشـــار إلى انه لو وقف ابن ديرته في دائرة اخلطر 
ال شك انه ســـيصوت له، ووصف األصوات في البرنامج بأنها 
جيدة في مجملها، معتبرا أن املشـــكلة الوحيدة التي يواجهها 
املشترك في هذه البرامج التي تقدم »األصوات الواعدة« تكمن في 
االستمرارية واجتاه الرابح إلى الطريق الصحيح وإيجاد شركة 

إنتاج في ظل وجود األزمة االقتصادية احلالية.

نبيل شعيل: هل عدم توقيعي لعقد احتكار حفالت مع »روتانا« سبب إهمالي؟!

يستعد لمسلسل »سيت كوم«

أيمن رضا يشارك في أعمال خيرية ويشرف على »بقعة ضوء«
دمشق ـ هدى العبود

الفنان السوري امين  شـــارك 
رضا مؤخرا الى جانب اربعة من 
زمالئه وهم مكسيم خليل وقيس 
الشيخ جنيب ودينا هارون وباسل 
خياط دون مقابل وبشكل تطوعي 
في نشـــاط خيري اعدته ونظمته 
»جمعية االحالم اخليرية« والذي 
كان ذا طابع انســـاني يهدف الى 
التعريف باجلمعية واخلدمات التي 
تقدمها من جهـــة وجمع تبرعات 
ومبالغ نقدية من اجل نشاطاتها 
من جهة اخرى فـــي مدينة حلب 
شمال سورية، وحضره عدد كبير 
املدينة احملبني ورجال  من سكان 

االعمال واجلمهور.
واصطف اجلمهور بالدور لطلب 
تواقيع املمثلـــني او التقاط صور 
معهم، االمر الذي قررت اجلمعية ان 
جتعله مقابل مبالغ رمزية بسيطة 
اقرب الى التبـــرع لقاء احلصول 
على الصورة او التوقيع. ويستعد 
رضا ملشـــروع مسلسل جديد من 
نوع الـ »سيت كوم«، وسيقوم هو 

ببطولته املطلقة، علما ان الشركة 
املنتجة للعمل لم تتضح هويتها 

الى اآلن.
وتدور فكرة العمل حول شاب 
يعمل في احدى محطات الوقود 
الزبائن يوميا من  التي يرتادها 
مختلف االصناف ومن عدد كبير 
من اجلنسيات، حيث سيتضمن 
املسلســـل اســـقاطات سياسية 
وكوميدية واجتماعية باالضافة الى 
عرض لشرائح املجتمع والفروق 

الطبقية واالقتصادية.
وسيعرض رضا فكرته على 
الكتـــاب اليجاد النص  عدد من 
االمثل للعمل فيما لم يحدد اسم 
املخرج حتـــى اآلن، علما انه من 
املمكـــن ان يتولى اكثر من كاتب 
واكثر من مخرج مهمتي السيناريو 
واالخـــراج. وتراجـــع رضا عن 
مشروع مسلســـل كوميدي كان 
اعلن عنه في وقت سابق يحمل 

اسم »بقعة زيت«.
ومن املقرر ان يشرف الفنان 
امين رضا على مسلســـل »بقعة 

ضوء« في جزئه الســـابع، وهو 
من انتاج شركة سورية الدولية 
لالنتاج الفني وســـيتناوب على 
اخراجـــه عـــدد مـــن املخرجني 

السوريني.
وطالب رضا في اكثر من مناسبة 
بان يقوم عدد من املخرجني باخراج 
مسلســــل »بقعة ضوء« وهاجم 
املخرج املخضرم هشام شربتجي 

واتهمه باضعاف العمل.
وكانت شركة سورية الدولية 
املنتجة للعمل قدمت خالل رمضان 
جزءا خاصا من مسلسل »بقعة 
ضـــوء« تضمن افضـــل حلقات 
االجزاء الستة السابقة، فحقق هذا 
اجلزء جناحا كبيرا مما دفع الشركة 
املنتجة الى متابعة املسلسل بناء 

على الطلب اجلماهيري.
يذكر ان الفنان امين رضا قدم 
في رمضان املاضي عددا من االعمال 
وتألق بشكل بارز في مسلسلي 
»رجل احلسم« الذي اخرجه جندت 
انزور و»قلبي معكم« من اخراج 

سامر برقاوي.

أسامة الرحباني مع طوجي للمرة الثانية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يضع الفنان أسامة الرحباني اللمسات األخيرة على ألبومه اجلديد 
الذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع الفنانة هبة طوجي التي شاركت 
مؤخرا في مســــرحية »عودة طائر الفينيق« ملنصور الرحباني وكان 
أداؤها الفتا للمرة األولى على املســــرح. ويضم األلبوم 12 أغنية من 
أشعار والد أسامة الراحل منصور الرحباني وموسيقى أسامة الرحباني 
وغناء هبة طوجي. اما عن عنوان األلبوم فيفضل عدم ذكره لالنتهاء 

من املكساج لألغنيات واكتمال العمل، وذلك بعد حوالي الشهر.

يارا عادت إلى »أرتيست مانجمنت«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

عادت مؤخرا الفنانة يارا الى شركة ميلودي ارتيست 
إلدارة أعمالها الفنية والغنائية، وبتلك اخلطوة حتقق 
أعلى اســـتفادة فنية، حيث التناغم بني كل من شركة 
ميلودي ميوزيك النتاج ألبوماتها الغنائية وشـــركة 

ميلودي ارتيست ماجنمنت إلدارة أعمالها.
وقد عّبر جمال مروان رئيس مجلس إدارة مجموعة 
شـــركات ميلودي عن سعادته البالغة بعودة يارا الى 
ميلودي ارتيست ماجنمنت، خاصة ان ميلودي ميوزيك 
هي الشركة املنتجة ألعمال يارا الفنية، وانها ساندتها 
منذ بدايتها حتى وصولها الى النجومية، متوقعا جناحا 

أكبر من خالل هذا التعاون.
ولقد عبرت يارا عن سعادتها وتفاؤلها بتعاونها مع 
الشـــركة التي بدأت معها وساندتها حتى هذه املرحلة 
من النجاحـــات الفنية، كما تقدمت بالشـــكر لكل من 
جمال مروان وطارق أبوجـــودة مدير أعمالها اللذين 
ســـاعداها كثيرا ووقفا الـــى جانبها حتى وصلت الى 

تلك املرحلة.

يارا

أسامة الرحباني

أمين رضا في أحد أدواره

بلبل اخلليج نبيل شعيل أثناء مشاركته في برنامج »جنم اخلليج«


