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مقدمة برامج »حنت« 30
على مسؤولها في الدوام 
انه يعطيها برنامج مباشر 
العي���د واملصيبة  ف���ي 
 ان هاملس���ؤول وافق..

شكله ناقص حنان!

ممثلة تعتقد انه »نور« 
الزايد  ويهه���ا ودلعه���ا 
بيخلي مخرج عملها اليديد 
يصرف نظر عن تأخيرها 
التصوير..  في لوكيشن 

خير ان شاء اهلل!

حنان دلع
منتج مو كويتي طالب 
سلف من مذيعة برنامجه 
اللي من »شيمها« الوفاء 
علش���ان يكمل تصوير 
برنامج���ه..  حلق���ات 

خووش منتج!

سلف

راغب عالمة: أنا أول من أدخل
األغنية الخليجية إلى لبنان وسورية

كما حدث مع اليس����ا او مع فنانة 
شابة. 

 ماذا عن البومك اجلديد؟
 لست في مزاج يسمح لي هذه 
االيام بدخول االستديو للتسجيل، 
لكن االلبوم سيتضمن »هيتات« 
كثيرة عل����ى أمل ان يبصر النور 

مطلع العام اجلديد.
 م��ا س��بب جناح��ك وتألقك 

واستمراريتك؟
 ان الفض����ل يعود أوال لرضا 
والدي ورضا اهلل وثانيا ملجهود 
فريق العمل الذي يعمل معي والذي 
يجته����د ليقدم لراغ����ب االفضل، 
هذا باالضافة الى رضا اجلمهور 
ومحبته الكبيرة ودعمه له خالل 

مسيرته الطويلة.
 مبناس��بة اختي��ارك س��فير 
البيئ��ة ل��أمم املتحدة، م��ا الذي 

ستقدمه للبيئة؟
 املوضوع ال يعني األمم املتحدة 
فقط، بل كل انس����ان يعيش على 
هذه األرض، وأرى ان اس����تخدام 
األمم املتحدة لفنانني لديهم شهرة 
هو أمر ايجابي مادام يصب خلدمة 
الصالح العام، وليس من االنسانية 
الفنان شهرته فقط  أن يستخدم 
جلمع املال، بل ان يكون فاعال في 

املجتمع.

املادية التي كانت تقدم لي، كنت 
ارفض ان يتم تغييبي عن محطة 
الجل شاشة اخرى. اذا ارادت محطة 
تغييبي، حتى لو كانت قوية مثل 
»ال بي س����ي« هذا رأيهم. انا ضد 
عقود االحتكار فهي احتقار للفنان، 
فاحملطة التي تبحث عن مصلحتي 
ال تغيبني عن شاشات اخرى امنا 
يزيدني انتشارا وال يغلق االبواب 
امام����ي النه في حال قال لي انني 
فشلت يكون فشلي بسبب اغالق 

االبواب امامي. 
 ما رأي��ك في الدي��و الغنائي 
بشكل عام ومن يساعد الديو في 
حال مت ب��ن جنم كبير وآخر اقل 

جنومية، وبن جنمن كبيرين؟
 اذا مت بني جنمني كبيرين وجنح 
يساعد االثنني، وفي حال قام بني 
جنم كبير وآخر حديث النجومية 
يساعد جناح العمل الوافد حديثا 
الغنائية، وفي حال  الساحة  الى 

فشل يؤذي الفنان النجم. 
 ه��ل انت م��ع انتش��ار هذه 
الظاهرة خاصة اننا نش��هد عودة 
اليها في الساحة الفنية اليوم وما 

االفادة التي يقدمها لك كفنان ؟ 
 وصلت الى مرحلة ال يفيدني 
فيها الدي����و وال يضيف الي امنا 
يكون جناحه كأغنية ناجحة فقط. 
اكيد قد اعي����د التجربة مع فنانة 

الن البس ثوب غيري كنت البس 
ثوب صوتي اخلاص لالغنية. 

 تتواج��د في محط��ة »ال بي 
س��ي« لتحل ضيفا عل��ى برنامج 
يت��م تصويره في اس��تديوهات 
املؤسس��ة لكن يب��ث عبر محطة 
اخرى ه��ي قناة دبي، ومنذ فترة 
متت املصاحلة بينك وبن الشيخ 
بيار الضاهر، لكن حتى اليوم لم 
نشهد عرضا العمالك على شاشة 
اللبنانية لالرسال، فهل  املؤسسة 
كان اتف��اق اثن��اء املصاحلة على 

عرضها؟
 اتأس����ف انه للم����رة االولى 
ادخل »ال بي س����ي« في برنامج 
ليس للمحطة. انا انس����ان امتلك 
ش����خصيتي اخلاصة ورأيي في 
العديد من املواضيع واؤكد ان رأيي 
صح. أن تعرض اعمالي امر جيد 
واال تعرض فأمر يتعلق باملؤسسة. 
فأنا لم أمن في بيتي وال هم اغلقوا 
منزلهم. امتنى الوئام واحملبة مع 
كل الناس، اذا هم يرون أن من يقول 
ال لالحتكار ميس بسياستهم فأمر 
يعنيهم ولن اتدخل في سياستهم 
التي قد تكون جنحت مع العديد 
من الفنانني لكنها خّلفت خالفات 
مع العديد منهم ايضا. وكل فنان 
مضى عقد احتكار عاد ليبكي لو 
انه لم يوقع. انا مع كل االغراءات 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
يعتبر راغ����ب عالمة من أكثر 
الفنانني على الساحة الفنية انتقادا 
للشركات الفنية واحتكارها، وهو 
يستعد لطرح البومه اجلديد، ويرى 
ان الديو اليوم في حال قدمه لن 
يزيد من رصيده لكن ميكن اعتباره 
أغنية ناجحة. إلى جانب نشاطه 
الغنائي اختارت����ه األمم املتحدة 
سفيرها اخلاص للبيئة، وهو يرى 
أن هذه املكانة تطوعية وتدخل في 

خدمة الصالح العام«.
التقت راغب عالمة  »األنباء« 
الفترة املاضية  أثناء استضافته 
في برنامج »جنم اخلليج«، وكان 

احلوار االتي:
 ان��ت اول فن��ان لبناني غير 
خليج��ي يت��م اس��تضافتك في 
برنامج »جنم اخلليج«، ملاذا بنظرك 

مت اختيارك الحياء السهرة؟
 يجب طرح السؤال على ادارة 
البرنامج. لكن اعتقد انني كنت من 
اول الفنانني من جيلنا الذين جنحوا 
في اخلليج بكثرة، وقد قدمت في 
الثمانينيات أغاني خليجية وفي 
التسعينيات، كما انني كنت اول 
الى  من أدخل االغنية اخلليجية 
بالدنا اي لبنان وسورية عندما 
قدمت اغنية »وادانا«.. اعتقد انهم 
في اخلليج يشعرون بأنني قريب 
منهم. كما انني اعتبر واحدا من 

الفنانني البارزين في لبنان.
 كيف تنظر الى »جنم اخلليج« 
وال��ى اي م��دى يوص��ل االغنية 

اخلليجية الى العالم العربي؟
 ال شك ان برنامجا جماهيريا 
كهذا يضيف الى االغنية اخلليجية، 
خاصة انه اعطي له الطابع اجلديد 
الشبابي املسلي، وفيه مشاركة من 
الن����اس من خالل التصويت. لقد 
جنحت جترب����ة البرامج املماثلة 
مثل »س����تار اكادميي« و»سوبر 
س����تار«، وآمل ان تكون النتائج 
جيدة مع جنم اخلليج، الننا نحتاج 
دائما الى مواه����ب حقيقية على 
الساحة، ومن يتخرج في برامج 
كهذه ميتلك االرضية اجليدة التي 

يقف عليها.
 هل تعتبر نفسك جنحت في 

االغنية اخلليجية؟
 جنحت ج����دا خاصة انني لم 
اقل����د اي فنان خليجي، بل قدمت 
صوتي كفنان لبنان عربي. لم اسع 

يرى أن عقود االحتكار »احتقار« للفنان

راغب عالمة

لطيفة صورت »ليالي السمر« في القاهرة

بشار جاسم
صورت لطيفة مس����اء االربعاء املاضي في 
العاصمة اللبنانية بي����روت حلقة مميزة من 
برنامج املواهب »ستار صغار« وذلك لصالح 
قناة ابوظبي الفضائية، و»ستار صغار« الذي 
يقدمه االعالمي االماراتي س����عيد املعمري هو 
برنامج غنائ����ي فريد من نوعه يجمع االطفال 
الذين ميلكون موهبة الغناء من مختلف الدول 
العربية مع فنانيهم املفضلني من جنوم الطرب 
والغناء، ومن املتوقع ان تبث هذه السهرة قريبا 
عبر قناة ابوظبي الفضائية، حيث غنت لطيفة 

العديد من االغاني مبشاركة االطفال.
كما صورت سهرة مميزة من برنامج »ليالي 
السمر« مبشاركة الفنان اللبناني املتميز وائل 
جس����ار وذلك في العاصم����ة املصرية القاهرة 
لصالح قناة ابوظبي الفضائية، البرنامج في 

م����وسم�ه الثاني من تقدمي الفنانة ميس حمدان 
واخراج املبدع طوني قهوجي، ومن املتوقع ان 
تبث الس����هرة قريبا على شاشة قناة ابوظبي 

الفضائية.
»ليالي الس����مر« برنامج غنائي يستضيف 
في كل حلقة اثنني من املطربني ليقدم كل منهما 
عددا م����ن االغنيات، ويتخلله حوار عن جديد 
كل منهما وعالم االغنية العربية ويختتم بديو 

يجمع بينهما، وذلك في اجواء صحراوية.
اجلدير بالذكر ان الفنانة التونسية لطيفة 
انتهت من تسجيل البومها اخلليجي االول الذي 
يضم 14 اغنية كتب لها العديد من الش����عراء 
وحلن لها العديد من امللحنني منهم: فايز السعيد 
وفزاع وناص����ر الصالح وعلي الفضلي وبنت 
العطا ومن املتوقع طرحه خالل ايام مع شركة 

بالت�ي��ن�يوم ريكورد

يصدر ألبومها الجديد خالل أيام

بوشهري: لم أعتذر عن »أم البنات« من أجل أم طالل

بعمل تراثي .
 م��ا رأيك فيم��ن يقول ان 

املسلسل التراثي فقد بريقه؟
 بالعكس فالعمل التراثي 
ل����ه جمهوره ال����ذي يتابعه 
وينتظره من العام إلى اآلخر 
ولك����ن املوض����وع يخضع 
للقصة والس����يناريو في 
املسلس����ل وهي التي تشد 
الناس او ال املهم أن العمل 
الذي يفرض  الناجح هو 

نفسه.
ما جديدك؟

أقرأ بع����ض النصوص 
املعروضة عل����ي باإلضافة 
الستعدادي لتقدمي مسرحية 
»مدين����ة الظالم« بقطر في 
عيد األضحى والتي أشارك 
فيه����ا مع مش����اري البالم، 
ش����يماء عل����ي، محم����ود 

بوشهري، شجون، 
فاطمة الصفي، هيا 
عبدالس����الم، فهد 

باسم، طالل باسم، 
فؤاد علي، فارس عاشور، 

واملسرحية تأليف محمد احلملي 
وإخراج أسامة املزيعل.

عالقتك قوية بدحام؟
بالفعل فهو س���بب دخولي 
للوس���ط الفن���ي واعتبره أبي 
الروحي وأستشيره في كل دور 
يعرض علي وقد شاركت معه في 
مسلسل »آخر صفقة حب« مع 
نخبة من النجوم منهم: صالح 
املال، عبداحملسن النمر، محمد 
التركماني،  الرش���يد، عبداهلل 
ش���جون الهاج���ري وصمود، 
والعمل حظي مبتابعة كبيرة. 
 ما الدور الذي استرعى انتباهك 
في األعمال الدرامية االخرى خالل 

شهر رمضان املاضي؟
 أعجبني في مسلسل »الهدامة« 
ال���ذي ع���رض عل���ى تلفزيون 
»الوطن« دور ش���قيقي محمود 
الذي تألق بأداء ش���خصيته في 
هذا العمل ال���ذي يتناول حقبة 

مهمة من تاريخ الكويت.
وال  تراثي��ة  أعم��ال  تش��اهد 

تشارك فيها!
أحب هذه النوعية من األعمال 
وكنت أتابع مسلسالت مختلفة 
مثل »شاهني« و»التنديل« العام 
قب��ل املاض��ي ولألس������ف ل��م 
يك��ن لي نصيب في املش����اركة 

فنان شاب لذلك لم اعتذر وأكملت 
العمل واحلمد هلل على النجاح 
الذي حصدناه بعد عرضه في 

رمضان وحتى اآلن. 
عندما تش��ارك ف��ي أي عمل 

هل تعنيك مساحة الدور؟
 لقد شاركت في أعمال كثيرة 
الدور كانت  من قبل ومساحة 
كبيرة أما في »أم البنات« فكانت 
مش���اركتي مبنية على الكيف 

وليس الكم. 
إذن أن��ت مع الكي��ف وليس 

الكم؟
 )مقاطعا( أنا مع االثنني فإذا 
جاء الكم م���ع الكيف اعتقد أن 
جتسيد أي دور سيكون أفضل 
ومن خالله يستطيع املمثل أن 
يظهر تفاصيل الشخصية التي 

يؤديها.
 هل حترص على املشاركة مع 

الفنانن الكبار؟ 
 للعلم أنا أتعلم من الكبير 
والصغي���ر وال افك���ر مع من 
سأش���ارك، املهم هو أن أتعلم 
شيئا جديدا ولقد استفدت كثيرا 
من املخرج املبدع محمد دحام 

ونصائحه الدائمة لي.

عبدالحميد الخطيب
يس���افر الفن���ان عب���داهلل 
بوشهري خالل عيد االضحى إلى 
قطر لعرض مسرحية »مدينة 
الظالم« التي يش���ارك فيها مع 
نخبة من املع النجوم، كما يقرأ 
بعض النصوص للمشاركة فيها 
املقبلة.  عبداهلل  الفترة  خالل 
عبر عن سعادته باألصداء التي 
حظي بها مسلسل »أم البنات« 
مثمنا في الوقت نفسه وقوفه 
أم���ام الفنانة القديرة س���عاد 
عبداهلل معتبرا املشاركة معها 
حلم الكثير من الفنانني الشباب. 
الشاب  الفنان  التقت  »األنباء« 
عبداهلل بوشهري لنعرف منه 
سبب عدم اش���تراكه في ادوار 
تراثية حت���ى االن، ورأيه في 
شخصية ش���قيقه محمود في 
»الهدام���ة« والعديد من األمور 

املهمة فإلى التفاصيل: 
لو بدأنا ب� »أم البنات« حدثنا 

عن شعورك بأصداء املسلسل؟
 كل م���ن ش���ارك ف���ي هذا 
العمل جنح، بغض النظر عن 
أن دوري كان اق���ل دور فيهم، 
ولك���ن اطمح أني أقدم األفضل 

في املستقبل.
إجاباتك توح��ي بأنك جاملت 

في »أم البنات«؟ 
 أنا أخذت ال���دور من اجل 
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
والنص كان ل���ي فيه 11 حلقة 
وكلموني وفهموني الدور شفويا 
وبالفعل دخلت التصوير ولكن 
فوجئت بان مساحة الدور أمام 
الكاميرا اقل من التي ابلغوني بها 

حيث جسدت شيئا مختلفا. 
 كي��ف تصرف��ت ف��ي ذلك 

الوقت؟
 أكملت عملي ويكفيني في 
ه���ذا العمل أنني وقفت أمام أم 
طالل وهذه فرصة كبيرة ومهمة 
في مشواري الفني ويتمناها كل 

أعجبته شخصية شقيقه محمود في »الهدامة«

محمود بوشهري في مشهد من مسلسل »الهدامة«

لطيفة مع وائل جسار في »ليالي السمر«

عبداهلل مع عبد احملسن القفاص في »أم البنات«

عبداهلل 
بوشهري


