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منتجة خليجية »مرمرت« 
مخرج عملها اليديد وطلعت 
عليه س���والف علشان مو 
راض���ي يس���مع كالمها في 
تصوير املشاهد.. باهلل انتي 
شفهمچ باالخراج يا حظي!

إخراج
مذيعة اذاعية »مّلينا« من 
اسلوبها السريع في تقدمي 
الفق���رات واملصيبة انها ما 
اللي  تعطي فرصة لزميلها 
معاها في البرنامج.. الركاده 

زينه!

فرصة
ممثل���ة »طافت« س���ن 
اخلمسني بس للحني حاكره 
عمرها في أعمال كوميدية ال 
تناسب سنها وال مكانتها.. 
عيدي حس���اباتچ علش���ان 

الناس حتبچ!

حسابات

مادونا

وفاة شقيق مادونا بعد توقيفه 
وضبط هيروين معه

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
توفي هادي عرنيطة شقيق 
اللبناني���ة مادونا بعد  الفنانة 
ساعات على توقيفه عند حاجز 
مخف���ر ضهر البيدر بعدما عثر 
معه على كمية 15 غراما من مادة 
الهيروين كان يخبئها في مالبسه 
بينما كان منتقال بفان للركاب 

من منطقة البقاع.
ق���د عثر مع  وكان احلاجز 
عرنيط���ة عل���ى عقاقير طبية 
مرفق���ة بوصفة م���ن الطبيب، 
وقد س���اءت حالته فجرا فنقل 

الى مستش���فى البقاع وما لبث 
ان فارق احلياة.

وأش���ارت املص���ادر الى ان 
عرنيطة اجرى اتصاال بشقيقته 
بعد توقيفه، فيما يحتاج حتديد 
ال���ى املزيد من  الوفاة  س���بب 

الفحوصات الطبية.
واثر الوفاة مت تأجيل حلقة 
برنامج »لقلقة« على شاشة ال� »أو 
تي ڤي« حيث كان من املفترض 
ان حتل مادون���ا ضيفة عليها 
ومت استبدالها بحلقة مع املمثل 

الكوميدي ماريو باسيل.

دينا حايك: لم أقفل باب التفاهم مع »روتانا«
بيروت ـ بولين فاضل

لم تقف دينا حايك يوما عند حدود اللون الرومانسي الذي عرفت 
ومتيزت به بل حرصت دوما على التنويع والتجديد من خالل بحثها 
عن الوان لم يس���بق ان سلكت سكتها، ولعل هذا ما يفسر تقدميها 
منذ فترة اللون البلدي اللبناني واللون الش���عبي املصري قبل ان 

تعود مجددا وتطرح اغنية جتمع بني الرومانسية والطرب 
الشعبي، »األنباء« التقتها فإلى التفاصيل:

صدرت لك اخيرا اغنية جديدة بعنوان »ومنبقى 
عش��اق«، فهل ه��ذا يعني انك تس��تعيضني عن 

األلبوم باصدار اغنيات منفردة؟
بل ثمة ألبوم اعد له سيصدر هذه السنة 

لكن لم نحدد بعد التاريخ وفي االنتظار 
طرحت اغنية »ومنبقى عشاق« على ان 

اضمها الى األلبوم الذي سيصدر.
تتمهل��ني وتأخذين  ان��ك  املالحظ 
وقتك بني اغنية وأخرى، كيف تبررين 

ذلك؟
حرام ان »حتترق« االغنيات وال 
تأخذ حقها من االنتشار، لذا عندما 
اخ���ذت اغنية »القمر بذاته« حقها 
عملت على اغنية »ومنبقى عشاق« 
التي تنتمي الى لون آخر هو الطرب 
الشعبي ليس مهما عندي ان اطرح 
عمال ملجرد ان اكون موجودة على 
الساحة بل املهم ان اطرح عمال جميال 

يجد استحسانا لدى الناس.
في كليب »ومنبقى عشاق« تتعاونني 

للمرة الثانية مع املخرج فادي حداد، فهل 
هذا يعني رضاك عن التعامل معه؟

اكيد م���ع العلم بأني اط���ل في كليب 
»ومنبقى عشاق« في اطار مختلف عن كليب 

»القمر بذاته«، ففي كليب »القمر بذاته« كنت تلك 
الفتاة العاشقة التي تتحضر مع حبيبها للزفاف، 

اما في كليب »ومنبقى عش���اق« فأخبر عن اشخاص 
افترقوا وآخرين تزوجوا.

كم انت راضية عن ايقاع مس��يرتك الفنية وهل جتدينه س��ريعا ام 
بطيئا؟

في مراحل معينة كان االيقاع بطيئا، اما اليوم فهو سريع.
وما السبب وراء هذا البطء؟

السبب هو اني منتجة أعمالي، فضال عن ان عملية اختيار االعمال 
اجليدة تأخذ وقتا.

سمعنا ان هناك عروضا من شركات انتاج لتوزيع ألبومك؟
بالفعل هناك بعض العروض لكنها ليست مقنعة مبا فيه الكفاية 

كي اوافق عليها.
ما الذي يجعلك توافقني على احد العروض؟

ما يجعلني اواف���ق ويعنيني في الدرجة االولى 
ه���و ان ينال األلبوم حقه م���ن التوزيع وتكون 
الشركة صاحبة خبرة كافية كي تسوق العمل 

كما يجب.
هل ميك��ن الق��ول انك »تلوع��ت« من 
ش��ركة »روتانا« لذا حتاولني اخذ وقتك 

في عملية االختيار؟
ال استطيع القول اني تلوعت من 
»روتانا« النها لم تكن سيئة معي الى 
هذه الدرجة، على العكس هي من 
اكبر شركات االنتاج ولديها اخلبرة 
الواسعة والقدرة على مساعدة اي 
فنان في الوصول وزيادة انتشاره، 
مع »روتان���ا« عرفت النجاح الى 
ان حصل س���وء تفاهم في بعض 
لذا  املواضيع ففضلت االنفصال، 
ان اليوم اتأنى في اختيار شركة 
االنتاج كي ال اقع في اشكاالت ولو 

صغيرة.
تقول��ني ان مهم��ة »روتان��ا« هي 
مساعدة الفنان على زيادة انتشاره، اال 
اننا ش��عرنا وكأنها لم تعطك الدعم الذي 

تستحقينه؟
س���بق وقلت اني كنت على وفاق تام 
مع »روتانا« الى ان حصل بعض التقصير 
في طريقة توزيع البوم »تعا لقلبي« وشعرت 
بأنه لم يلق الدعم الذي يستحقه في حني ان الفنان 

يريد دعما اضافيا من عمل آلخر.
بعض الفنانني يخرج��ون من »روتانا« ثم يعودون اليها بعد 

فترة، هل ميكن ان تكون هذه حالك؟
ممكن، لم ال؟

يعني باب التواصل والتفاهم ليس مقفال؟
لم اقل مرة انه مقفل.

ألبومها الجديد يتجه إلى »ميلودي«

»شطارة« نانسي في السينما مع »أرابيكا«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

كش����ف املنتج واملخرج محمد ياسني في 
حديث إعالمي انه تعاقد مع الفنانة نانس����ي 
عجرم شفهيا على بطولة فيلم سينمائي باشر 
في كتابته حاليا يوسف معاطي، وقال ياسني: 
كليبات نانس����ي توضح أنها ممثلة شاطرة 
وأتوقع أن حتقق جناحا كبيرا في السينما. 

واعلن ياسني عن انه افتتح مؤخرا شركة 
أرابي����كا لالنتاج الس����ينمائي بعد ان كان قد 
افتتح شركتي أرابيكا لإلنتاج الفني وأخرى 
التلفزيوني، وحول كيفية متكنه من التوفيق 
بني اإلنتاج السينمائي والغنائي قال: اعتمد 
على فريق عمل قوى ومتخصصني في املجالني، 
فأنا عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات 
الكبرى، ومن مؤسس����ي »أي ار تي« ومازلت 
مستشار الشيخ صالح كامل الذي اعتبره عشرة 
عمري منذ 30 عاما. وأشار ياسني الى ان العمل 

السينمائي يحقق أرباحا أكثر من الغناء.
 وف����ي الوقت ال����ذي أكد فيه ياس����ني ان 

املفاوضات التزال مستمرة مع نانسي عجرم 
على توزيع ألبومها املقبل خاصة ان نانسي 
تنتج بنفس����ها البوماتها وتعطيها لش����ركة 
لتوزيعه����ا، وحيث ان ياس����ني كان قد أنتج 
للفنانة عددا من االغاني في شركته »أرابيكا 
ميوزيك« وهي كلمات نبيل خلف واحلان وليد 
سعد »سلمولي علي، متى أشوفك« أطل مدير 
أعمال نانسي جيجي المارا من خالل اتصال 
مباش����ر عبر إذاعة امليلودي إف إم في حلقة 
كان ضيفها املخرج نيكوال صباغة، وقال في 
نهاية اتصاله مع فيني رومي »يال قريبا ألبوم 
نانسي معكن، مع امليلودي«، ما يعني ان نانسي 

حسمت أمرها مع »ميلودي«.
يذكر ان ياس����ني كان تعاقد مع ياس����مني 
عبدالعزيز على بطولة فيلم سينمائي »الثالثة 
يستغلونها«، لكن بسبب امليزانية والتكلفة 
العالية جدا التي تتخط����ى 40 مليون جنيه 
توقفت املفاوضات ملمحا الى ان هناك تفاوضا 

على إنتاج الفيلم لعادل إمام.

أول فيلم رعب يشارك في مهرجان الخليج السينمائي الثالث

ماهر الخاجة: »لعنة إبليس« في الجزيرة الحمراء

مفرح الشمري
يعتبر فيلم »لعنة ابليس« االماراتي اول 
فيلم رعب خليجي يشارك في مهرجان سينمائي 
بعد ان خضع للتقييم من حيث احملتوى الفني 
للقائمني على مهرجان اخلليج السينمائي الثالث 
الذي انتهت انشطته مساء اول من امس في 
مدينة دبي حيث اشاد بفكرته وتصويره الكثير 
من الضيوف ومتنوا ملخرجه ماهر اخلاجة كل 

توفيق في اعماله السينمائية املقبلة.
وفي اتصال هاتف���ي اجرته »األنباء« مع 
اخلاجة قال فيه: عرض فيلمي »لعنة ابليس« 
هو مبثابة التكرمي ل���ي خاصة ان املهرجان 
يشارك فيه اكثر من 40 دولة واشعر بانه نقلة 
جديدة في حياتي الفنية الس���يما انني كنت 
مصرا على االنتهاء من عملية مونتاجه حتى 

اهديه ملهرجان اخلليج السينمائي الثالث.
وعن قصة الفيلم الذي انتجه عصام اخلامري 
ذكر انها تدور حول مجموعة من السينمائيني 
يتوجهون الى اجلزيرة احلمراء الستكشاف 
املنطقة لكن اختفاءهم يثير ضجة اعالمية في 

الصحف واملجالت والقنوات الفضائية التي 
يصل مراسلوها الى املكان بحثا عنهم وهناك 
يبدأ الصراع بني االنس واجلن والبحث عن 

احلقيقة املدفونة.
وتوجه اخلاجة بالش���كر ل���كل القائمني 
على مهرجان اخلليج الس���ينمائي العطائه 
الفرصة لعرض فيلمه في هذه الدورة، وقال: 
املهرجان دليل على تشجيعهم الدائم للشباب 
العاشقني للسينما، كما وجه شكره لفريق عمله 
على تفانيهم ف���ي اجناز العمل ومنهم ايفان 
الزبيدي، عص���ام اخلامري، غزالن عبداهلل، 
فرح الشريف، محمد مجدي، هديل صبح، فهد 
احلمر واملصممة االماراتية مرمي الش���يباني 
ومدير فريق الركبي باالمارات سعود بالشاالت 
الذي كان ضيف ش���رف بالفيلم الذي كانت 

مدته ساعة واحدة.
اجلدير بالذكر ان هذه التجربة هي الثانية 
للمخرج الشاب ماهر اخلاجة حيث كان اول 
اعماله السينمائية »عويجة« الذي حصد الكثير 

من االنتقادات من الصحافة.

غزالن في الفيلم

املخرج ماهر اخلاجة يتوسط املنتج عصام اخلامري واملمثلة غزالن

بوستر فيلم »لعنة ابليس«

دينا حايك


