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.. مع طارق أبوجودة

يارا

احمد املوسوي في االذاعة

ميرال السورية أعضاء هيئة التدريس باألكادميية تتوسطهم رئيستها روال سعد

ميرال فقدت وعيها أمام الماليين رغم تصويت زمالئها لها

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
فقدت املش���تركة الس���ورية ميرال وعيها في نهاية 
البرامي السابع من برنامج »ستار أكادميي« وعلى الرغم 
من تصويت زمالئها لها للبقاء في البرنامج، ما ادى الى 
خسارة زميلتها املصرية رانيا التي غادرت االكادميية، اال 
ان ميرال تداعت أمام أعني املاليني من املشاهدين العرب 
والعالم، ليتم نقلها من قبل فريق البرنامج الى الكواليس 

حيث مت االشراف على وضعها من قبل االطباء.
وكانت املواجهة في البرامي أقامت بني املشتركة رانيا 
)34%( م���ن مصر التي وقفت للم���رة الثانية في دائرة 
اخلطر وقد أخرجها أصدقاؤها الذين أنقذوا ميرال )%30( 
من سورية فيما أنقذ تصويت اجلمهور )36%( محمود 

شكري من مصر.
وجاءت نتائج »التوب 5« في البرامي بوصول بدرية 
التي متلك صوتا قويا وملكيا باملرتبة االولى وكانت هديتها 
مجموعة ادوات رياضية. أما املرتبة الثانية فكانت من 
نصيب محمد رمضان صاحب الصوت احلنون والقوي 
مثل الصخر، وجاء ناصيف صاحب الصوت القوي والذي 
يؤكد انه الرقم الصعب ثالثا، أما املرتبة الرابعة فكانت 
من نصيب عبدالعزيز من السعودية والذي اكتشف خامة 
جديدة في صوته وهو صاحب طموحات كثيرة، ليأتي 
في املرتبة اخلامسة باسل من االردن بعدما تعدى مرحلة 

اخلطر وهو صاحب االرادة التي ال تستسلم.
وكان البرامي السابع انطلق مع الضيف رامي عياش 
حيث افتتحه بأغنية »بحب الناس الرايقة« رافقه محمد 
علي من مصر وسعد رمضان من االردن، ثم أطل كل من 
ناصيف واسماء في ديو ألغنية »طال السهر وليالي العيد« 
للفنان طوني حنا، لتغني بعدهما اسماء للفنانة شادية 
»القلب يحب مرة«. ثم كان عرض لتقرير عن النومينيز 
الثالثة لهذا االسبوع، وقد غنت ميرال اغنية غربية من 
بعدها، فغنى محمود شكري ايضا اغنية غربية ثم غنت 
رانيا اجل���زار »أنا ليك« مليريام فارس، لتدخل فرقة يو 
تي آند 1 الى املسرح لتقدم فقرتها هذه الليلة مع اغنية 
»جميلة«، ورافقها الطالبان رامي شمالي ومحمد رمضان 
من لبنان، ليعود مرة اخرى الى املس���رح البوب ستار 
رامي عياش بأغنية »مبروك« واشترك معه بالغناء رامي 
وريان م���ن لبنان. وايضا أطل في فقرة فنية اخرى كل 
من باسل خوري من االردن، عبدالعزيز الضيفيري من 
السعودية وسلطان بن راشد من السعودية، بعدها عرض 
تقرير عن االنتخابات في االكادميية، وخاللها مت اختيار 
رحمة الس���باهي وهي اول صبية يت���م انتخابها إلدارة 
مجلس طالب االكادميية. وقد اعتلت رحمة املسرح بعد 
التقرير، وقد أثنت على مهامها روال سعد، وتركت روال 
سعد القرار إلبقاء رحمة ألسبوع آخر للطالب. وقد اعلنت 

روال س���عد ايضا ان كل الطالب معا سيخرجون لرحلة 
خارج االكادميية، وأشارت الى ان رامي وريان من لبنان 
سينظمان هذه الرحلة وترتيبها داخل االكادميية، لتعريف 

املشاركني من خارج لبنان على هذا البلد اجلميل.
ومجددا بعد ذلك دخل رامي عياش الى املسرح ليقدم 
اغنية »حياتي« وأهداها خلطيبته لتطل كل من رحمة من 
العراق، طاهرة من املغرب وأسماء من تونس في اغنية 
للشحرورة صباح »ع اليلكي«. من جديد مت استقبال فرقة 
يو تي اند 1 على املسرح في اغنية »احبك أكثر« ورافقهم 
في الغناء، سلطان من السعودية وريان من لبنان. فقرة 
أخرى في لوحة استعراضية اشترك فيها كل من محمد 
رمضان وباسل خوري من االردن مع اغنية »يبا يبا له 
يبا يابا له«. وكانت لوحة استعراضية بعنوان »مني ان 
بالك«، مع محمود ش���كري من مصر، ميرال من سورية 

بأغنية أجنبية عنوانها »بوم بوم باو«.
بعد ذلك عرض تقرير يلخص البرامي السابق »البرامي 
الس���ادس« حيث عرض حلظات ما قبل دخول املسرح 
وحماس اجلمهور وكواليس املسرح، فرح، حزن وبكاء 
الطالب، بينما ظهر محمود شكري محبطا بسبب اخطاء 
ارتكبه���ا في النوتات عن���د غنائ���ه باالجنبية. وكذلك 
عرض وداع الطالب مهدي الذي غادر االكادميية البرامي 

السابق.

رامي عياش غنى لخطيبته من مسرح »ستار أكاديمي«

يارا ترفض أن تقاسمها فنانة جديدة 
اهتمام طارق أبوجودة

القاهرة ـ سعيد محمود
انفصلت النجمة اللبنانية يارا عن مدير أعمالها طارق أبوجودة بعد 
تعاون دام ألكثر من ستة أعوام نتج عنه أعمال فنية جميلة وراقية جدا 
وشهرة واسعة وقياسية ومشاركات في حفالت ومهرجانات ضخمة 

آخرها وأهمها مهرجان اجلنادرية في السعودية.
ولم يك����ن أحد يتوقع هذا االنفصال املدوي الس����مني ارتبطا فنيا 
وش����كال ثنائيا جميال يكاد يكون األش����هر على الساحة الفنية، إال ان 
الواضح ان تبني امللحن طارق أبوجودة ملوهبة جديدة واعدة يراهن 
عليها ليطلقها في األسابيع القليلة املقبلة فّجر اخلالف مع يارا التي 
رفضت ان تقاسمها هذه الفنانة اجلديدة الشابة اهتمام طارق وطلبت 

منه التراجع عن قراره واال سيضطر لالختيار بينهما.
وقد سبق ان اطلق امللحن طارق أبوجودة شركة اإلنتاج اخلاصة 

.Music is my life بعد انفصال يارا عن شركة TMusic به
الشركة التي ينوي طارق توسيع أعمالها بعد الصفقة الكبيرة التي 
أجنزها في البورصة األسبوع املاضي، تعنى بتبني املواهب اجلديدة 
وإطالقها في عالم الغناء. فبعد الفنانني يارا وmassari املرتبطني بعقود 
إدارة أعمال مع الش����ركة كان ينوي طارق ان يتبنى موهبة اعتبرها 
ظاهرة فنية فريدة تس����تحق عناء دعمه����ا واإلنتاج لها اال ان ذلك لم 

يرق للنجمة يارا ففضلت االنفصال.

انفصلت عنه بعد تعاون دام الكثر من 6 سنوات 

الموسوي: »الراي« وعدتني بضربة قاضية في رمضان
عبدالحميد الخطيب

بنجاح كبير يواصل املذيع أحمد املوسوي تقدمي برنامج املسابقات »تراي«، مؤكدا 
انه ساعده على االنتشار ليس في الكويت فقط وامنا على مستوى الوطن العربي، مثمنا 
دعم مدير عام قناة »الراي« ومدير البرامج ووقوفهما الدائم الى جواره. املوسوي عاتب 
بعض األقالم التي هاجمته، مشـددا على انه في بدايته واملجال اإلعالمي بالنسبة له 
هواية، لذلك يحاول تطوير نفسـه وإمكاناته حتى يقدم كل ما يرضي اجلمهور. »األنباء« 

التقت املوسوي في هذا احلوار فإلى التفاصيل:

حدثنا عن أصداء »تراي«؟
البرنامج حقق طفرة كبيرة لي وأصداؤه واسعة على مستوى 
الوطن العربي وليس الكويت فقط، وقد سافرت الفترة املاضية 
الى مصر وسورية وملست مدى انتشاري معه ووجدته »مكسر 
الدنيا« بعكس الس���ابق في »رايكم ش���باب« كان من الصعب ان 

يعرفني احد.

فئة محددة

تعني ان انتشارك كان فقط مع »تراي«؟
»رايكم ش���باب« كان انطالقتي لكن برامج املس���ابقات يحبها 
الناس في كل مكان واستطعت مع »تراي« ان أستقطب املشاهدين 
في كل مكان وباتوا يعرفون شكلي جيدا بعكس »رايكم شباب« 
الذي كنت أشارك فيه مع أكثر من زميل، باالضافة الى ان البرنامج 
كان موجها لفئة محددة وهي الشباب بعكس »تراي« املوجه الى 

جميع أفراد األسرة.
هل واجهت صعوبات في »تراي«؟

الصعوبة دائما موجودة، خصوصا عند اإلقدام على اي خطوة 
جديدة وال أنكر الرعب واخلوف الشديدين اللذين رافقاني في بداية 
تقدمي���ي للبرنامج، حيث انه جتربتي األولى في التقدمي املنفرد 
لكن مبساعدة فريق العمل ودعم إدارة »الراي« وعلى رأسها املدير 
العام يوس���ف اجلالهمة ومدير البرامج إياد الباشا استطعت ان 

أجتاز هذه املرحلة وأعتقد ان الناس قد تقبلتني حاليا.
لكن ألم تواجه نقدا؟

)مقاطعا( لقد تعرضت لهجمات شرس���ة م���ن بعض األقالم 
الصحافية التي كتبت ان مس���تواي نزل وأصبحت غير موجود 
على الشاش���ة، لكن هؤالء كانوا ينظرون لنصف الكوب الفارغ 
وليس اململوء وال يعلمون ان البرنامج أصداؤه واسعة في الوطن 
العربي كله وأحتدى اي شخص وسأثبت له عكس نقده من خالل 

كم »املسجات« الذي يأتيني يوميا.

من كالمك يبدو انك متأثر بهذا النقد.
النقد يوجهن���ي ويضعني على الطريق الصحيح فأنا 
مازلت في بدايت���ي اإلعالمية وهاو، لذل���ك أحب أن من 
ينتق���د يكون على بينة بحقيق���ة األمور وان يعلم اننا 
نقدم البرنامج ملدة س���اعتني على الهواء مباشرة فمن 
الطبيعي ان حتدث أخطاء، خصوصا اننا نعتمد على 

التلقائية.
هل هذه حرب ضدك؟

ال أعتقد ذلك، ولكن »جل من ال يسهو« واألخطاء 
متعارف عليها في الوس���ط اإلعالمي ببرامج الهواء 

وقد أسهو لكن على قدر املستطاع أحاول تقدمي كل ما 
يرضي املشاهدين.

وجهة نظر

لكن أل��م تخش من تق��دمي برامج املس��ابقات بعد نواف 
القطان؟

نواف له اسم وحقق شهرة كبيرة واآلن يقدم برنامج 
»مسائي« ومتميز فيه وللعلم انا أحاول ان أتعلم من اآلخرين 

ومتابع جيد للبرامج احلوارية واملسابقات وقد أخذت هذه 
اخلطوة بناء على ق���رار من إدارة »الراي« التي رأتني في هذا 

املكان واقتنعت بوجهة نظرها وللعلم لقد وعدتني إدارة »الراي« 
بضرب���ة قاضية ف���ي رمضان املقبل وهي عب���ارة عن برنامج 

مسابقات ضخم وقوي جدا.
أحببت برامج املسابقات؟

أن���ا مذيع وأحب أن أخ���وض العديد من التجارب، 
خصوصا انني في بداياتي واملجال اإلعالمي كبير وبه 
مجاالت متعددة و»الش���اطر هو اللي يفرض نفسه« 

ويثبت ذاته ويتفوق في مجال تقدميه في النهاية.
ويضيف: أحب أن ألعب في كل مكان حتى أجد 
البرنامج املناسب الذي سأستمر فيه واحلكم في 

النهاية للمشاهدين.
وما جديدك؟

تزوجت وأعيش حاليا أحلى حلظات عمري 
مع زوجت���ي التي ارتبطت به���ا عن طريق 

األهل.
كلمة أخيرة؟

أشكر »األنباء« على هذا اللقاء وأمتنى 
ان أكون عند حسن ظن جمهوري بي.

أصابه الرعب عندما قدم »تراي«

من  العديـد  أخـوض 
نفسـي  ألثبـت  التجـارب 
وأقدم ما يرضي المشاهدين

ضـت  تعر
لهجمات شرسة 
هـو  و»الشاطـر 
يفــرض  اللـي 
نفسه« في النهاية


