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مط���رب ش���اب 22
للحني مو القي أحد 
»يساعده« في تسويق 
ألبوم���ه اليديد ألنه 
أفكار أغانيه قدمية.. 

اهلل يعينك!

ممثلة شابة »أهدت« 
أحد املنتجني باقة ورد 
مبناسبة عيد ميالده 
علش���ان يضبطها في 
اليدي���د..  مسلس���له 

كفوچ!

تسويق ورد
مقدم برامج ش���اب 
يعتقد ان حظه يكس���ر 
الصخ���ر وان���ه دم���ه 
خفيف مع املش���اهدين 
اللي ما يعطيهم فرصة 
يتحچون.. بسك مالقة!

فرصة

أكدت أنها ال تريد مشاكل في عملية انفصالها

ميليسا: تقدمت بطلب لفسخ عقدي مع »روتانا« بالتراضي
بيروت ـ بولين فاضل

بثقة واضحة في النفس تتحدث ميليسا عن صوتها 
وقدرته على أداء مختلف األلوان مادامت تتمرن 
وتعمل عليه باستمرار، أما عن إمكان وصولها 
الى العاملية فيب����دو انها متفائلة خيرا كون 
أغنيتها األخيرة مع الفنان األجنبي آيكون 
انتش����رت في اخلارج واألرجح ان تعقبها 
أغنية ديو مع الفنان 50cents وأخرى مع 
الفنان ريكي مارتن، كل هذه املش����اريع 
العاملية التي يعدها لها املنتج وامللحن 
جان صليبا جعلت ميليسا حتتار عندما 
وجدت نفسها أمام خيارين إما االستمرار 
مع صليبا أو مع شركة »روتانا«، فأي 
قرار اتخذته ومل����اذا؟ اجلواب في هذا 

احلوار مع ميليسا:
في اآلونة األخيرة ساد لغط حول ما 
إذا كن��ت تركت »روتانا« أو لم تتركيها 
وحتى ما إذا كن��ت تركت مدير أعمالك 
ج��ان صليبا أو لم تتركيه، أخبرينا عن 

حقيقة وضعك احلالي؟
احلقيقة هي انن����ي تقدمت بطلب 
لفس����خ العقد م����ع ش����ركة »روتانا« 
بالتراضي وهذا األمر يتم حاليا بكل مودة 
وهدوء، »خلص« لم أعد أريد االستمرار مع 
الشركة وفي الوقت نفسه ال أريد مشاكل 

في عملية االنفصال.
لكن سمعنا ان اجتماعا جرى بينك وبني 
بع��ض القيمني على الش��ركة الذين وعدوك 
بحفالت وبدع��م اضافي، ه��ل صحيح هذا 

األمر؟
اجتمعت مع املديرين في »روتانا« طوني 
سمعان وشربل ضومط اللذين وضعاني في 
صورة احلفالت التي يعدانها لي ومن بينها 
حف����ل مع الفنان الكبير محمد عبده، اال اننا لم 

نتفق لكي نكمل معا في االنتاج.
ما نقطة اخل��الف التي جعلت��ك تتخذين القرار 

بعدم االستمرار مع الشركة؟
السبب األساس����ي هو انني ضد احلصرية وال 
أريدها في عملي، كما انن����ي أريد ان آخذ قراراتي 
مبفردي واطرح أعمالي س����اعة أشاء ألن هذا األمر 
أفض����ل لي. »بدي رّيح راس����ي«  واكون حرة بعيدا 

عن القيود.
ستس��تمرين ف��ي العمل م��ع املنت��ج وامللحن جان 

صليبا؟
مس����تمرة مع جان كإنتاج وإدارة أعمال وماش����ي 

احلال.
ثمة دعاوى بينه وبني شركة »روتانا« ما يعني انك ال 
تستطيعني ان تعملي مع الشركة ومعه في آن، فهل كنت 

أمام خيارين إما االستمرار مع صليبا أو مع »روتانا«؟
جان عنده مش����كلته مع »روتانا« بينما أنا أترك 
الشركة من دون مشاكل، أترك ألن هذه رغبتي والشركة 
من جهتها ال جتبر أحدا على االستمرار معها بالقوة، 
بني »روتانا« وجان صليبا، كان يجب ان أختار وأنا 

اخترت جان.
أال ميكن ان تندمي يوما على مغادرتك »روتانا«؟

فكرت باملوضوع وأخذت القرار بعقالنية وبطبيعة 
احلال لن أندم ألن لدي البديل، تعاملت مع »روتانا« 
س����نة كاملة وقد أنتجت لي ألبوما واحدا وعملت لي 
بش����كل جميل وكان التسويق لأللبوم جيدا لذا لست 

نادمة على تعاملي معها.
ما دامت عملت لك بشكل جميل، ملاذا إذن تتركينها؟

أفضل ان أعمل مبفردي، فضال عن انني ال استطيع 
ان أعمل مع »روتانا« وجان صليبا في آن.

يعني الس��بب األساس��ي هو انك ال تس��تطيعني ان 
تكوني هنا وهناك؟

صحيح.
ج��ان صليبا ق��ال انك لو اخت��رت »روتان��ا« لكنت 
خسرت مش��اريع عاملية من بينها ديو مع الفنان العاملي 

ريكي مارتن، فهل هذا صحيح؟
املش���روع مع ريكي مارتن قائم، لكن انشغاالته 
بألبوم���ه اخلاص هي التي تؤخر العمل على الديو. 
 50Cents الى ذلك، ثم���ة ديو مع املغن���ي االميركي
ويفترض ان أسافر الى الواليات املتحدة لتسجيله. 
هناك اغنية باالجنليزية يعدها لي الفنان آيكون من 
كلماته وأحلانه وأنوي السفر الى نيويورك لوضع 
صوتي عليها، فإذا شعرت بأنه من املناسب ان اغنيها 
مبفردي فس���أغنيها واال ميكن ان اقدمها على شكل 

.50Cents ديو مع
يعني انت على طريق العاملية؟

)تضحك( ان ش����اء اهلل. اغنية الديو التي قدمتها 
م����ع آيكون تلقى جناحا كبيرا ف����ي أملانيا ورومانيا، 
وهي ُتطلب كثيرا هناك، كما انها منتشرة في روسيا 

التي س����أزورها إلحياء اكثر من حفل فيها في ش����هر 
ديسمبر.

في فترة م��ن الفترات اخذت على قناة »روتانا« عدم 
عرضها كليبك مع آيكون.

)مقاطعة( عادت احملطة وعرضت الكليب بش����كل 
جيد ومشي احلال.

مع تركك الشركة هل ستستمر في عرضه؟
لم ال؟ أنا ال أترك على زعل وحتى عندما أنتج كليباتي 

على حسابي سأستمر في اعطائها ل� »روتانا«.
كم أن��ت راضية عن ايقاع مس��يرتك وهل ترين انه 

بطيء أم سريع؟
هو ايقاع طبيعي وأنا سعيدة لكوني أتقدم خطوة 
خطوة ألن الفنان الذي يصعد كالصاروخ قد يسقط 

بعد فترة.
هن��اك من يأخ��ذ عليك اس��تعانتك مبغن��ني أجانب 

لتسريع انتشارك.
أنا ال أعتبر ذلك اس����تعانة للوصول، بل انظر الى 
هذه االعمال على كونها اعماال ناجحة تفيدني وتفيد 

املغني اآلخر على حد سواء.
اغنيات الدي��و التي تقدمينها هي مع فنانني أجانب ال 
مع فنانني لبنانيني أو عرب، فهل ألن »ستايلك« في الغناء 

يفرض ذلك؟
ال ليس كذلك وال شيء مينع ان أغني في املستقبل 

مع فنان عربي، لم ال؟
ألبومك اجلديد الذي تعملني عليه هل سيكون مختلفا 

عما سبقه أم امتدادا له؟
ال أحب االعمال املتش����ابهة وألبومي املقبل منوع 
جدا ويحوي االغنيات الراقصة مثلما يحوي االغنيات 

الهادئة.
االلبوم صار جاهزا أم لم يجهز بعد؟

أعمل عليه بتمهل وحتى اليوم ست أغنيات صارت 
جاهزة من بينها اغنيات من تركيا وأخرى من امللحنني 

املصريني محمد رحيم ومحمد يحيى.
هل صار مبقدورك أداء كل أنواع االغنيات، مبعنى ان 

صوتك صار يطاوعك لغناء كل شيء؟
يطاوعني؟ احلمد هلل أنا عندي صوت.

أما من اغنيات تقول��ني عنها صعبة وليس مبقدورك 
ان تؤديها؟

ال ألن����ه عندما يكون هناك صوت حتل املش����كلة. 
الش����ك هناك حلن صعب وحلن س����هل، ولكن عندما 

يتمرن الفنان يتوصل الى أداء كل شيء.

جان صليبا

الشايع يتوسط الشيخ دعيج اخلليفة وحليمة وفيصل السعد

الزميل عماد النويري يتوسط عبداهلل ومحمد حسن في الندوة

بوستر فيلم بنت مرمي

الشايع مع املخرج حسن أشكناني مشعل الشايع أمام مخيمه

حوار بني الشايع واحلملي

طوني سمعان

صّور منه خمس حلقات مع العديد من الضيوف

مخيم فنون »2« مختلف في تقديمه وفقراته وإخراجه
بشار جاسم

جميلة هي اجواء مخيمات البر في 
الكويت وجميل ان يكون هناك برنامج 
االول من نوعه الذي يصور للس���ادة 
املش���اهدين ه���ذه االج���واء ب��صورة 
م�����نوع���ة ومختلفة بنف���س الوقت 
خصوص���ا ان كان رواد هذا املخيم من 
اهل الفن واالعالم والرياضة باستضافة 

مخيم فنون.
فقد س���بق لقناة فنون ان عرضت 
بالعام املاضي برنامج »مخيم فنون« 
اجلزء االول الذي قدمه الفنان ش���هاب 
حاجية وللمعد نايف النعمة وللمخرج 

نفسه حسن اشكناني.
في هذا العام يطل علينا املذيع خفيف 
الظل مشعل الش���ايع في مخيم فنون 

اجلزء الثاني.
املذيع مشعل الش���ايع سعيد بهذه 
التجربة حيث قال: أنا سعيد جدا لتقدميي 
برنامج مخيم فنون اجلزء الثاني وكل 
الش���كر لقناة فنون على اعطائي لهذه 
الثقة وصورن���ا تقريبا خمس حلقات 
مع العديد م���ن الفنانني منهم يعقوب 
عبداهلل وحليمة بولند والشيخ دعيج 
اخلليفة ومحمد احلمدي وداود حسني 

والعديد من املذيعني والفنانني.

الثاني  البرنامج باجلزء  ويضيف: 
يختلف عن هذا اجلزء من خالل بعض 
الفقرات من حيث االس���ئلة واأللعاب 
املسلية وبشكل عام كل حلقة تختلف 
عن االخرى وسيعرض البرنامج على 
قناة فنون على مدار ثالثة ش���هور كل 

يوم جمعة.
اما مخرج البرنامج حسن اشكناني 
فيقول: هذه جتربتي االخراجية الثانية 
في برنام���ج مخيم فنون حيث عرض 
اجلزء االول العام املاضي مع املذيع الفنان 
شهاب حاجية وفي هذا العام مع املذيع 
مشعل الشايع، وبشكل عام هناك رؤية 

اخراجية جديدة لبرنامج »مخيم فنون 
2« من حيث الفقرات والفكرة وطريقة 

التصوير واللوكيشن نفسه.
ويختت���م اش������كناني ح����ديث���ه 
ق����ائ������ال: ات�منى ان يحس املش���اهد 
بالفرق ب���ني اجلزأي���ن االول والثاني 
ويناال رضاهم ونعده���م بالعديد من 

االجزاء املقبلة.
يذكر ان برنامج مخيم فنون من تقدمي 
مشعل الشايع واعداد يحيى عبدالرحيم 
ومشعل الش���ايع وادارة االنتاج طالل 
الشمري وسعد كنعان واخراج حسن 

اشكناني.

ضمن أنشطة »القرين« الثقافي الـ 16

»أفالم« إماراتية أفسدها »البروچيكتر«!
مفرح الشمري

ضمن انشطة مهرجان القرين 
الثقافي ال� 16 عرضت مساء امس 
االول على مسرح متحف الكويت 
الوطني افالم سينمائية اماراتية 
قصيرة احتفاال باختيار دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
كضيف شرف املهرجان، وذلك 
بحضور االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي واالمني املس����اعد 
للشؤون الهندسية باملجلس مدير 
املهرجان م.علي اليوحة، وعدد 
من املهتمني بش����ؤون السينما 
في الب����الد بالتعاون مع نادي 

الكويت للسينما.
التي مت عرضها هي  االفالم 
»بنت مرمي«، »عصافير القيظ« 
و»تنباك« تصدى إلخراجها كل 
من عبداهلل حسن احمد وسعيد 
ساملني املري وكتب السيناريو لها 
السيناريست محمد حسن احمد 
الذي حصد العديد من اجلوائز 

في املهرجانات السينمائية.
ت����دور احداث ه����ذه االفالم 
عن قصص تراثية حدثت منذ 
سنوات طويلة ولكنها تالمس 
الذي نعيش����ه بطريقة  الواقع 
طرحها بأس����لوب جميل بعيدا 

عن »الفلسفة« الزائدة!
رغم ان هذه االفالم ملونة، 
اال انها ظهرت م����ن غير ألوان 
ف����ي عرضه����ا وذلك بس����بب 
البروچيكتر فظهرت باللونني 
االبيض واالسود مما أثر كثيرا 

على قيمتها الفنية.
في نهاية العروض السينمائية 
مت عقد ن����دوة للتعقيب عليها 
الكويت  ن����ادي  أداره����ا مدير 
للسينما الزميل عماد النويري، 
وش����ارك بها كل م����ن املخرج 
عبداهلل حسن والسيناريست 
محمد حسن، وقد أشاد احلضور 
مبا شاهدوا من صناعة للفيلم 

السينمائي االماراتي.
العام  وبعد ذلك كرم االمني 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
الرفاعي املخرج  ب����در  واآلداب 
عبداهلل حسن والسيناريست 
محمد حسن، مشيدا مبا قدماه في 
هذه االفالم السينمائية القصيرة 
التي تبش����ر باخلير ملستقبل 

السينما في اخلليج.

)أنور الكندري(األمني العام بدر الرفاعي مكرما املخرج عبداهلل حسن

ميليسا


