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مطرب قاعد »يزايد« 30
في حواراته الصحافية 
ويقول انه أفضل املطربني 
الشباب بس ما عنده حظ 
اإلنتــاج..  مع شـــركات 

مداح نفسه يبيله..!

ممثـــل »نفـــى« ألحد 
املنتجني انه ماله شـــغل 
في اإلشـــاعة اللي طلعت 
يـــاكل أجـــور  انه  عليه 
اللي يشـــتغلون معاه.. 

ودي أصدق!

حظ إشاعة
شــــــاب  مــذيــع 
بعـــد ما »اختلف« مع 
مسؤوله بالدوام هاأليام 
يدّور على قناة يشتغل 
فيها ألنه مل من قعدة 

البيت.. اهلل كرمي!

شغل

مفرح الشمري
كشفت مصادر تربوية لـ »األنباء« ان وزيـــرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود اوقـــفت عـــمل جلنة اختيار 
عميدي كل من املعـــهد العـــالي للفــــنون املســــرحية واملعهد 
العالي للفنون املوســــيقية بـــعــــد ان كان اعضاؤها قد قدموا 
لها ثالثة اســــماء حتى تختار من بيــنهم عميدا للمعهد العالي 
للفنون املوسيقية بدال من العميد احلالي املنتهية واليته د.بندر 

عبيد.
واشارت املصادر الى ان اعضاء اللجنة فوجئوا بهذا القرار 
خاصة انهم كانوا قد اعدوا عدتهم ملقابلة املرشحني ملنصب عميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية بعد ان مت االعالن عن ذلك وبعد 
ان اجتاز عميد املعهد العالي للفنون املسرحية بالوكالة د.عبداهلل 
الغيث املدة القانونية وهي عامــــان، خاصة انه مت التجديد له 
اكثر مــــن 5 أعوام، مضيفة ان الوزيرة طلبت من اعضاء جلنة 
االختيار التريث قليال في اختيــــار عميد جديد للمعهد العالي 

للفنون املسرحية في الفترة احلالية مع ابقاء د.عبداهلل الغيث 
مبنصبه حتى نهاية العام الدراسي.

وتساءلت املصادر عن السبب احلقيقي وراء عدم اجراء اي 
مقابلة مع املرشحني ملنصب العمادة رغم ما يعانيه املعهد العالي 
للفنون املسرحية حاليا من مشاكل اوصت بحلها جلنة تقصي 

احلقائق من خالل قراراتها التي لم تفعل حتى هذه اللحظة.
من جانب آخر علمت »األنباء« ان عميد املعهد العالي للفنون 
املسرحية بالوكــــالة د.عبداهلل الغيــــث هو حاليا في مهـــمة 
رســــمية خارج البالد بعد ان وافقـــت عليهــــا وزيرة التربية 
ووزيرة التعليــــم العـــالي د.موضي احلمـــود له ملدة شــــهر 
رغـــم ان هذه الفترة فتــــرة اختبــــارات باملعـــهد وهــــو امر 
منــــاف لقــــرار الوزيــــرة الذي اصــدرته قبل عام مبنع أخذ 
اي من العمداء واعضاء هيئة التدريس أي اجازات خالل فترة 
االختبارات، فكيف مت السماح للعميد بالوكالة بذلك؟! تساؤل 

بحاجة الى اجابة!

الزميلة ندى مفرج مع أنغام

هبة الدري واملخرج محمد احلداد

املخرج يعقوب املهنا

راشد املاجد في مشهد من كليب »البتول«

عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث

ال أعتقد ان األمر ممكن حاليا، إذ من 
الصعب أن أتخيل أمرا كهذا، خاصة انه، 

أي محسن جابر، بدأ في العداء.
كثر غزل شيرين عبدالوهاب جتاهك 
وتكلمت عن ديو سيجمعكما، فما صحة 

األمر؟
واهلل أمتنى أن جنتمع بديو.

هل سينفذ خالل الفترة القريبة؟
ال، ليس في املدى القريب لكن الفكرة 

موجودة.
كيف تصفني عالقتك بش��يرين بعد 

عالقة متوترة سابقا؟
أكثر من أصدقاء وأكثر من شقيقات 

في احلقيقة.
ما جديدك؟

أستمع ألغاني جديدة إذ حسب ما 
قلت ســـابقا كان أللبومي األخير نقلة 
كبيرة ومفصلية في حياتي الفنية، لذلك 
لن تكون االختيارات املقبلة سهلة، إذ 
حتتاج للوقت والتأني ولنقلة مميزة، أنا 
أستمع اآلن الى عدد من األغاني وأسعى 
لتكوين صورة عن املرحلة املقبلة، كما 
سأصور أغنيتني من ألبومي السابق، أنا 
أحضر أللبوم مصري وآلخر خليجي، 
خاصة انني لم أقدم منذ فترة طويلة 

عمال خليجيا.
مل��اذا ألبوم لكل لهجة ب��دال من دمج 

األغاني في ألبوم واحد؟
كنت في السابق أدمج األعمال كما 
فعلت في »كل ما نقرب« حيث قدمت 
أغنية خليجية، وفـــي ألبوم »عمري 
معاك« قدمت ايضـــا أغنية خليجية، 
وكوني لم أقـــدم اخلليجي منذ فترة 
فـــي الوقت الذي طلب مني ذلك، لذلك 
أنـــوي طرح ألبوم مـــن 6 او 8 أغاني 

خليجية.
ملاذا التركيز على ألبوم خليجي؟

األمر ليـــس عيبا، أضـــف إلى ان 
اجلمهور اخلليجي بات له وجود في 
الســـوق بشكل كبير، كما ان ليس كل 
فنان يقدم األعمال اخلليجية يصدقه 

اجلمهور اخلليجي في أدائه.
كيف تخطيت مشكلة اللهجة، علما ان 
الكثي��ر من الفنانني كانوا يقعون ضحية 

أفخاخها؟
رمبا ألني كنت منذ صغري أستمع 
حملمد عبده وأبوبكر سالم ثم األجيال 
اجلديـــدة مثـــل عبـــداهلل الرويشـــد 
وعبداملجيد عبداهلل وراشد املاجد ونبيل 
شـــعيل، وكوني أحب املوسيقى كنت 
أستمع لكل أنواع املوسيقى في العالم 

ومنها اخلليجي.
من يلفتك من الفنانني غير اخلليجيني 

الذين يغنون باخلليجية؟
في مصر ال يوجد غيري من يغني 
باخلليجي، تعجبني يارا ألنها تغني 

اخلليجي بشكل جيد.
ومن سينتج األلبوم اخلليجي؟

روتانـــا طلبت أن تنتـــج األلبوم 
اخلليجي لكـــن ال يوجــد بينــــنا اي 
اتفـــاق رســــــمي حتـــى اليوم، ولقد 
تكلمت مـــرارا مع ســـالم الهندي في 

العمل.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تكاد ال متر فترة من دون ان تغزو 
أخبار الفنانة أنغام وســـائل اإلعالم، 
لكنها نادرا ما تتناول أعمالها الفنية، 
حيث تطغى أخبـــار حياتها العائلية 
واإلشاعات عليها، لدرجة انها شكلت 

لها حصنا منيعا واعتادتها.
  أنغـــام رفضـــت التعليق على ما 
تناقلته بعض وسائل االعالم حول عالقة 
جتمعها بالفنان احمد عز ووضعتها في 

دائرة »االشاعات«.
ومن جهة أخرى اعتبرت انغام ان 
عقدهـــا مع روتانا انتهـــى لكن تنفيذ 
بنوده التزال سارية حيث يفترض ان 
تصور أغنيتني، كما أشـــارت إلى بدء 
العمل إلجنـــاز ألبومني األول خليجي 
والثاني مصري. أنغام كان اللقاء معها 
في بيروت أثناء تواجدها لتحل ضيفة 
على احد البرامج فكان احلوار التالي:
لم يتم جتديد عقدك مع »روتانا« هل 

من مفاوضات مع شركات جديدة؟
هنالك مفاوضات مع عدد من الشركات 

لكنني لم اتفق مع احد بعد.
كت��ب في اإلعالم انك خ��ارج روتانا، 

فما تعليقك؟ 
لست خارج »روتانا« اال ان عقدي 
انتهى مع الشركة اذ كان أللبومات ثالث، 
والتزال الشركة تنفذ بقية العقد والتي 

توجب تصوير كليبني.
ما هي اخلط��وط العريضة ملوافقتك 

دخول أي شركة أخرى؟
األمر يحتـــاج الى بعـــض الوقت 
والتفكير واالتفـــاق على األمور التي 
أريدهـــا انا وهم يريدونهـــا مني فأنا 
أطالـــب ببعض األمـــور اخلاصة في 
اإلنتاج، بالطبع سأطلب أمورا جديدة 
ووجهة نظر مختلفة وتفاهم مختلف 

عن السابق.

يبث يوميًا على قناة فنون بـ »هال فبراير«

هبة الدري و محمد الحداد في »الكراچ«

تجمعه مع السندباد راشد الماجد

يعقوب المهنا انتهى من »البتول« في األردن

عبدالحميد الخطيب
انتهى املخــــرج يعقوب املهنا 
من تصوير ڤيديو كليب »البتول« 
للفنان السعودي امللقب بسندباد 
املاجد  االغنية اخلليجية راشــــد 
في باكورة تعاونهما، االغنية من 
كلمات الشاعر االمير بدر بن عبد 
احملسن وهي قصيدة غنائية بدوية 
يفوح منها عبق املاضي واصالة 
تراث شبه اجلزيرة العربية، خطها 
البدر وشدا بها السندباد وترجمها 
بصريا املهنا في ثالثية غير شكل، 
الســــيما ان الڤيديو مت تصويره 
بالكامــــل في االردن فــــي منطقة 
العقبة وحتديــــدا في وادي الرم، 
أجمل األماكن السياحية بني الكتل 
الطبيعة اخلالبة،  الصخرية ذات 
لتصوير »البتول«، إحدى قصائد 

بدر بن عبد احملسن.
والڤيديو كليب صور بأسلوب 
ســــينمائي درامي بحــــت، حيث 
استغرقت دراسة تصويره العمل 
قرابة شــــهر ونصف الشهر حتت 
إدارة املهنا الذي عكف على وضع 
ملساته ورؤيته على الڤيديو منذ 
اسابيع حتى وصل مع السندباد 

للمحطة االخيرة.
وقد وقع اختيار يعقوب املهنا 
على هذه املنطقة لتصوير االغنية 

واجه صعوبات عدة منها تعرض 
اللوكيشن لسيول جارفة حطمت 
الديكورات، فأعيد جتميعها مرة 
اخرى بفضل جهود فريق العمل، 
واملعروف أن راشد املاجد كان أهم 
جناحاته من خالل أعمال مهندس 
الكلمة بدر بن عبد احملسن وهي 
أغنية »املسافر«، من أحلان د.عبد 
الرب إدريس، وأيضا أغنية »احلل 
الصعب«، ويأتي تعاونه مع املخرج 
الكويتي املهنا عقب ما ملسه من 
حس جمالي ورؤية جديدة لدى 

ابن املوسيقار يوسف املهنا.

بني عشائر البدو في تلك املنطقة 
ملا يحمله العمل من كلمات وحلن 
يتناسب مع التصوير، واملخرج 
الدراما  يعقوب اختـــار جنـــوم 
األردنية للمشـــاركة في الڤيديو 
كليب، وهم الفنـــان عبد الكرمي 
القواسمي والفنانة نادية الراسي، 
إنتاجية  والعمل صور بتكلفـــة 

عالية.
واستمر تصوير كليب »البتول« 
ملا يقارب السبعة ايام، وكان العمل 
يجري على قدم وساق لالنتهاء من 
التصوير، السيما ان فريق العمل 

بشار جاسم
الدري  النجمة هبة  تستعد 
لتقدمي برنامج املسابقات اجلديد 
»كراچ هبة« علـــى قناة فنون 
وهو عبارة عن برنامج يومي 
يقدم املسابقات مع املشاهدين 
بالتزامـــن مع مهرجان  ويبث 
هال فبراير وعن هذا البرنامج 
تقول: خطـــوة جديدة تضاف 
لرصيدي في مجال التقدمي وأنا 
سعيدة بأن أتواصل يوميا مع 
السادة املشـــاهدين خصوصا 
مبهرجان هال فبراير والفكرة 
حلوة وعجبتني وراح أطل على 
املشاهدين باستايل ونيو لوك 
مختلف وراح يكون مفاجأة في 

الوقت نفسه.
أما املخرج املميز محمد احلداد 
فيقول: أنا شخصيا متفائل من 
هذا البرنامج ألني حريص على 
انتقــــاء البرامج خصوصا بعد 

النجمة هبة الدري ألنها فنانة 
وأيضا تتمتع بخفة دم وأمتنى 
البرنامج عند حسن  ان يكون 

ظن مشاهدي قناة فنون.

جناح برنامج »شوجي« وبرنامج 
»كراچ هبة« عجبتني فكرته ألنها 
غريبة وبسيطة في الوقت نفسه، 
كما انني ســــعيد بتعاوني مع 

أكدت أن هناك من يتدخل في حياتها الشخصية

أنغام: ألبومي المقبل خليجي وأتفاوض مع عدة شركات

الى  لتلك، كيف تنظرين  الفنان، وعشاء 
هذه السياسة؟

ال اعرف من املمكن ان تقع على الفنان 
مسؤولية الشطارة في سلب االهتمام 
الذي يبحث عنه، اذ ال ضرورة ان تكون 

الشركة هي التي تقصر مع الفنان.
ملاذا تطولك الكثير من اإلشاعات وكان 

آخرها عالقة مع الفنان احمد عز؟
أمـــر عادي، فأنا شـــخصيا اعتدت 
اإلشاعات. اإلشاعات التي تطول حياتي 
اخلاصة أضحت امرا يزعجني، أي نوع 
من املواضيع يخص حياتي اخلاصة 

رجاء ورجاء عدم التطرق اليه.
ه��ل تتس��رب حياة الفن��ان اخلاصة 

للعلن؟
ليست موضوع تسريب إمنا إشاعات، 
وهناك من يضع انفه فيما ال يخصه.

لك��ن الصحاف��ة ال تدخل ال��ى حياة 
الفنان اذا لم يفتح هو الباب؟

من املمكن ان يرى من اطلق الشائعة 
ان جنمـــا مثل أحمد عـــز حضر حفال 
ألنغام، وذلك ال يعنـــي وجود عالقة 
بينهما، وحضور احمد عز حلفل لي ال 
يعني وجود عالقة بيننا لذلك أقول انهم 

يضعون انفهم فيما ال يعنيهم.
أحيان��ا يعمد الفنان ل��دس أخبار في 

وسائل اإلعالم للترويج لنفسه؟
انا لست من هذا النوع، هذا أسلوب 
لكـــن لن جتده عندي ليس أســـلوبي 

أبدا.
أصبح��ت محصن��ة اذن ف��ي وج��ه 

الشائعات؟
بالضبط عندي مناعة.

هل من املمك��ن ان تعود أنغام 
لتدخ��ل ال��ى ش��ركة »عالم 

الفن«؟

ما هي؟
لن أفّصل ما أريد، فعملي يحتاج إلى 
إنتاج كبير ألنني غالبا ما اهتم بأن تكون 
املوسيقى »اليف«، وذلك معناه فلوس. 
انا ال اطلب طلبات فيها إجحاف بدليل 

ان هناك شركات حتملتها من قبل.
هل كن��ت راضية عن تعام��ل روتانا 

معك؟
 الى حد ما نعم. »روتانا« لديها كم 
من النجـــوم ال ميكن ان جنده في أي 
مكان آخـــر. وبالتأكيد من الصعب ان 

يعدلوا بني اجلميع.
بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه 
ألبوم��ك األخير فما س��بب عدم جتديد 

عقدك مع »روتانا«؟
ال توجد أسباب محددة، واهلل أعلم 
من املمكـــن ان يحصـــل التجديد في 
وقت من األوقـــات، نحن لم ننته بعد 
من تطبيق بنود العقد، إذ يجب 
تصوير أغنيتني، لذلك ميكن 
اعتبار ان العقد لم ينته بعد 

اذ لي بذمتهم كليبني.
نالح��ظ تف���اوتا في 
الشركة  تع�اطي  طري�قة 
مع الفنانني في عملية 
إطالق ألبوماتهم، كأن 
كبير  احتفال  يقام 
ل��ف��الن وم��ؤمت��ر 
ص��ح��اف��ي ل��ذاك 

بعد أن أوقفت عمل لجنة اختيار عميدي معهدي المسرح والموسيقى

الوزيرة وافقت على سفر الغيث في فترة االمتحانات!


