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مدير انتاج يعتقد نفسه انه »قادر« 
على فرض اس���م ممثلة في العمل 
اللي يش���رف عليه ألنها مضبطته 
حيل، ب���س املنتج زف���ه ونصحه 
 بانه ال ييب ممثالت من القهاوي..

زين يسوي فيك!

مطرب���ة »رم���ت« الته���امي 
على أحد املسؤولني في شركة 
إنتاجها بعد فشل ألبومها األخير 
بسّبة انه هاملسؤول قاعد يكيل 
مبيكالني مع مطربي الشركة.. 
التهامي من غير دليل قلة أدب!

فرض فشل
ممثلة كان »أملها« مشاركة 
أح���د النجوم الكب���ار بعمله 
اليديد، بس بعد بروڤات القراءة 
كرهت حياتها وأملها خاب ألنه 
طلع صاحبن���ا عينه زايغة.. 

فرحة ما متت!

بروڤات

جاد شويريدينا حايك

تامر حسني

فنان العرب محمد عبده .. ومكرما الزميل عبداحلميد اخلطيب يوسف العميرييوسف العميري مكرما الزميل مفرح الشمري

يوسف العميري: لم ندفع دوالرًا واحدًا ألي فنان
أو إعالمي حضر مهرجان »كلنا في حب الكويت 5«

عبدالحميد الخطيب
قال���وا اننا دفعن���ا ماليني 
الدوالرات بعد مهرجان »كلنا 
في حب الكويت 5« وهذا شيء 
مؤسف ان يتحول االمر الى أن 
الضيوف أتوا فقط من أجل املال. 
الكلمات بدأ رئيس بيت  بهذه 
الكويت لألعمال الوطنية يوسف 
العميري حديثه مع الصحافة 
عقب انتهاء تكرمي وسائل االعالم 
املختلفة، وكل من س���اعد في 

اجناح املهرجان.
وأضاف: نحن لم ندفع دوالرا 
واحدا ألي فنان أو اعالمي أتى 
الى الديرة، فهم جميعا تواجدوا 

معن���ا فترة االعي���اد الوطنية 
الكويت وحبها، ويكفي  ألجل 
ان انشطة املهرجان واللقاءات 
التي حصل���ت عليها القنوات 
الفضائي���ة املختلف���ة مازالت 

تعرض حتى اآلن.
وتاب���ع: نعل���م ان هن���اك 
مهرجانات للسينما في اخلليج 
رغم عدم وجود سينما ويصرف 
عليه���ا باملاليني، وذلك خلدمة 
االغراض السياحية والثقافية 
لبلداننا ونفتخر بأننا نظمنا 
أكبر مهرجان به جتمع اعالمي 
وفني وأتذك���ر نقيب الفنانني 
املصريني د.أشرف زكي حينما 

قال لي »احنا ف���ي القاهرة ال 
جنتمع بهذا العدد مثلما حدث 

في الكويت احلبيبة«.
واستطرد: نتمنى أن نستمر 
على هذا الطريق، وان يبتعد عنا 
هؤالء االشخاص الذين يحولون 
االبيض الى أسود في املهرجان 
ويدخلون ف���ي متاهات فنحن 
مبيزانية بسيطة جدا ومن خالل 
عالقاتنا جنحنا في تنظيم هذا 
احلدث الذي أشاد به اجلميع.

العمي���ري ع���ن  وكش���ف 
الكويت الجتماع  اس���تضافة 
احتاد االذاعات العربية في 11 و12 
مايو املقبل وذلك بحضور االمني 

العام املساعد للجامعة العربية 
وكذلك رئيس احتاد االذاعات 
العربية صالح معاوية، مؤكدا 
انهم كاحتاد منتجني خليجيني 
يجرون تفاهما حاليا مع وزارة 
االعالم الكويتية لتكرمي بعض 
املذيعني واملذيع���ات أصحاب 
التاريخ الطويل في االعالم، وقد 
ُرش���ح كل من االعالمية أمينة 
الشراح واالعالمي جاسم شهاب، 
لكن الص���ورة لن تتضح قبل 

منتصف الشهر اجلاري.
وأضاف قائال: وجهنا دعوة 
ايضا للفنان���ة القديرة كرمية 
مخت���ار لتكرميها على هامش 

االجتم���اع م���ن قب���ل احتاد 
املنتج���ني اخلليجيني، ملمحا 
الى ان النقطة االساسية التي 
س���يرتكز عليها االجتماع هي 
مناقشة دور الشباب في املجال 
اإلعالمي، وسيتم بث االفتتاح 
والندوات على جميع احملطات 
الفضائية العربية باالتفاق مع 
الى  الكويت، مشيرا  تلفزيون 
انهم يحاولون إحياء مشروع 
اقام���ة مهرجان���ات لالذاع���ة 
الكويت في  ف���ي  والتلفزيون 
أقرب وقت، الس���يما أن هناك 
جهات متعددة س���ترعى هذا 

احلدث عند بدايته.

طالب بعض األشخاص باالبتعاد وعدم تحويل األبيض إلى أسود

محمد عبده يغضب جمهور الساهر
القاهرة ـ سعيد محمود

اغضب���ت التصريحات الت���ي اطلقها فنان 
العرب محمد عبده حول كاظم الساهر، غضب 
جمهور الساهر في مختلف الدول العربية حيث 
اعتبروا تصريحاته اس���اءة ملطربهم املفضل 

كاظم الساهر.
وكان محمد عبده اجاب مؤخرا عن س���ؤال 
حول عدم مشاركة املطرب العراقي ماجد املهندس 
في مهرجان اجلنادرية وليس كاظم الس���اهر، 
بقوله »س���نحت الفرصة لكاظم ان يظهر في 
اجلنادرية، وقد يكون حظ ماجد املهندس مثل 

نيته« )حظ طيب(، وهو م���ا اعتبره البعض 
اساءة لكاظم الساهر.

واوضح عبده »نحن في الس���عودية نقول 
»النية مطية« اي من كانت نيته طيبة ساعده 
اهلل في نيته، ومن كانت نيته »عاطلة« ال يأتيه 
احلظ«، في تش���بيه يش���ير الى ان نية كاظم 
الس���اهر »عاطلة«، واشار محمد عبده: الناس 
تفسر على مساحة التفكير، لكني لم اقل اال ان 
ماجد املهندس سيرته طيبة، وهذه ليست اساءة 
ألح���د، بينما هي من فتحت ل���ه املجال لتقدمي 

اوبريت اجلنادرية.

باسكال: لست ممنوعة من الغناء في تونس
بيروت ـ بولين فاضل

خالفا للكثير من الفنانني، ال تتقصد باس����كال مش����عالني »الطنة والرنة« في خطواتها الفنية حتى انها ليس����ت من النوع 
الذي يتقصد مسايرة الصحافة كي تكتب عنها ايجابا على الدوام، بهدوء تعد العمالها وبهدوء تطرحها وتعمل على دعمها 

وتسويقها، وحني حتصد النجاح ال تخفي سعادتها وقلقها في الوقت نفسه على ما ستقدمه مستقبال من اغنيات.
عن شائعة منعها من الغناء في احد املهرجانات بتونس وجتديد عقدها مع شركة »روتانا«، حاورتها »األنباء« وكان 

هذا اللقاء:
علمنا انك جددت منذ مدة وجيزة عقدك مع ش��ركة »روتانا«، كيف تصفني عالقتك بالشركة وهل من شروط طالبت بها 

قبل جتديد العقد؟
عالقتي ب� »روتانا« جيدة جدا وخصوصا بسالم الهندي، فهو انسان رائع وصديق عزيز، اما بالنسبة لتجديد 
العقد فلم اضع اي ش����روط باس����تثناء امر واحد طالبت به وهو ان يتم عرض اي كليب جديد لي حصريا على 
قناة »روتانا« ملدة عشرين يوما كحد اقصى على ان اتسلم بعدها الكليب واوزعه على الفضائيات واالرضيات 

كي ينال العمل حقه من االنتشار.
هل تسمح »روتانا« بتوزيع الكليبات على كل محطات التلفزيون ام ان ثمة محطات مستثناة من ذلك؟

الكليبات ميكن ان تعرض على مطلق احملطات باستثناء محطة او محطتني وهذا من حق »روتانا« 
مادام العمل من انتاجها.

هل ميكن ان يعرض العمل على شاشة »ميلودي«؟
ل����م نتحدث في هذا االمر لكن اتص����ور انه اذا مت االتفاق بني »روتانا« و»ميلودي« يصير باالمكان 

عرض الكليب بشكل طبيعي.
املالحظ ان البومك االخير »بحبك انا بحبك« صدر من دون »طنة ورنة« وحتى من دون حفل توقيع، 

ملاذا؟
ليس بالضرورة ان يترافق كل ألبوم مع »طنة ورنة« بل املهم هو جناح العمل، وبالنسبة 
الغني����ة »بحبك انا بحبك« ارى انها اخذت »طنة ورنة« في كل الوطن العربي ونالت جوائز 

وهذا ما ابحث عنه في النهاية.
هناك من يعتبر »بحبك انا بحبك« من اجمل البوماتك، ما تعليقك؟

ال ازعل اذا سمعت هذا الكالم لكن في الوقت نفسه يهمني ان اؤكد ان البوماتي السابقة 
عرفت النجاح مثل »خيالة« و»نش����فتلي دمي« و»نور الش����مس« و»آخذ عقلي« و»اكبر 

كذبة«.
سمعنا اغنية »بحبك انا بحبك« على شكل ديو مع النجم احمد السقا، كيف حصل ذلك؟

خالل تصوير برنامج »الضيف ضيفك« على شاشة ام.بي.سي الذي استضافني مع 
احم����د، قمت بأداء بعض اغنيات االلبوم اجلديد ومن بينه����ا اغنية »بحبك انا بحبك«، 
فأعج����ب بها ول����م يتوقف عن ترديدها اثناء التصوير حت����ى انه طلب مني ان نغنيها 
معا وبالفعل مت ذلك وقمنا بتس����جيل االغنية في االستديو وقد بثتها االذاعات واحبها 

الناس كثيرا.
كم اعطى الديو دفعا لالغنية وساهم اكثر في انتشارها؟

اكثر من عامل ساهم في جناح االغنية بدءا باللحن اجلميل الذي صنعه ملحم ابوشديد 
مرورا بالكالم والتوزيع واحساسي باالغنية وصوال الى الكليب والديو مع احمد.

ملاذا انت غائبة عن بعض املهرجانات التي تنظمها شركة »روتانا«؟
ليس بالضرورة ان اش����ارك كل سنة في املهرجان نفسه بل االفضل ان اغيب سنة 

او سنتني كي يكون هناك شوق بيني وبني اجلمهور.
اال تعتبني على »روتانا« اذا اختارت فنانني آخرين من الش��ركة للمش��اركة في بعض 

املهرجانات؟
ال ال، املوضوع ال يعنيني.

ثمة ش��ائعة راجت اخيرا عن منعك من الغناء في مهرجان صفاقس في تونس اثر 
قيامك بالغناء في احد الفنادق، ما صحة املوضوع؟

ال شيء ابدا من هذا القبيل وكل ما في االمر ان احد الصحافيني التونسيني كتب 
ان من يغني في فنادق اخلمس جنوم يجب اال يشارك في احياء املهرجانات، من 
حق الصحافي ان يكتب ما يشاء وهذا الصحافي بالذات حاول ان يتذاكى ليس 
اكثر، لكن الصحيح هو اني احييت اخيرا حفال في صفاقس وقد نفدت البطاقات 

قبل اربعة ايام من احلفل وكان االقبال اكثر من رائع والنجاح كبيرا جدا.
هل تضعني هذه الشائعة في خانة احملاربة؟

ال اري����د ان اعطي املوضوع ابعادا ال يس����تحقها، الصحافي التونس����ي 
اعطى رأيه الشخصي، »يصطفل«، لكن للتذكير كبار الفنانني يغنون في 

املهرجانات كما في الفنادق واالماكن االخرى ألن املهم في النهاية هو ان 
يكون للمكان احترامه ومستواه، وشخصيا اعتقد ان سنواتي 

العش����رين في الفن كافية كي احسن اختيار االماكن 
التي اغني فيها، علما اني كثيرا ما ارفض حفالت 

مباليني الدوالرات ألنها تفتقر الى املستوى.

»بحبك أنا بحبك« أخذت »طنة ورنة« في الوطن العربي

»تخّيل« جاد شويري مع دينا حايك!

سرقة ألبوم تامر حسني الجديد

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أنهى املخرج جاد شويري مؤخرا تصوير كليب 
الفنانة دينا حايك ألغنيته���ا اجلديدة »تخيل«، 
والذي من املفترض ان يبدأ عرضه في منتصف 

شهر ابريل.
على صعيد آخر، يحضر الفنان جاد شويري 
إلط���الق أغنية Single جديدة بعن���وان »غالي«، 
وهي من أحلانه اخلاصة، كلمات الش���اعر أحمد 

ماضي وتوزيع روجيه أبي عقل وهاري هيدشيان. 
تتميز أغنية »غالي« بإيقاع يوناني فريد من نوعه 
يتناس���ب مع فصل الصيف املقب���ل، قبل اصدار 

االلبوم اجلديد.
يبدأ تصوير الڤيديو كليب خالل ثاني اسبوع 
من الشهر اجلاري، في شوارع بيروت، وهو من 
اخراجه وانتاج شركة ميلودي، وسيعرض على 

جميع شاشات ميلودي.

القاهرة ـ سعيد محمود
تع����رض املطرب تامر حس����ني 
لسرقة ماس����تر ألبومه اجلديد من 
داخل س����يارته، حيث فوجئ تامر 
حسني بأن ماس����تر االلبوم متت 
س����رقته من س����يارته التي كانت 
موجودة أمام منزله مبنطقة حدائق 

االهرام.
وقد فوجئ تامر بكس����ر زجاج 
س����يارته وعدم وجود ال� CD الذي 
يحتوي على أغنيات ألبومه باالضافة 
الى ال� CD الذي يحتوي على خمس 
املف����روض ان يغنيها  أغنيات من 
حس����ني في فيلم����ه اجلديد »نور 

عيني«.
حيث قام مجهول بكسر زجاج 
ألبومه  السيارة وسرقة »ماستر« 
اجلديد، الذي تنتجه شركة مزيكا.

وحتى اآلن لم يتخ����ذ تامر أي 
اجراءات قانونية، خاصة ان السيارة 
نفسها لم تتعرض للسرقة، حيث 
لم يتم س����رقة أي من محتوياتها، 
ول����م تكن ه����ذه أول مرة يتعرض 
فيها حس����ني ملثل هذا املوقف، فقد 
متت سرقة ألبومه »يا بنت االيه«، 
منذ ثالث����ة أعوام، بنفس الطريقة، 
مما اضطر ش����ركة ف����ري ميوزيك 
املنتجة لاللبوم وقتها، لطرح االلبوم 
باالس����واق في نفس يوم السرقة، 

حتاشيا ألي خسائر محتملة.


