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مطرب »سعيد« انه غنى 
دويتو مع مطرب أميركي بس 
املش���كلة انه صاحبنا تغير 
على ربعه وقاعد يحاچيهم 
من طرف خش���مه.. يوم لك 

ويوم عليك!

دويتو
ممث���ل »ت���رك« األعمال 
ح���ق  وراح  املس���رحية 
التلفزيون علشان يعرفونه 
الناس أكثر ب���س صاحبنا 
للحني محد طالبه بأي عمل.. 

اهلل كرمي!

طلب
»فرحان���ة«  ممثل���ة 
 ألنه أح���د املنتجني ناداها 
 ف���ي عمله���ا اليدي���د بس 
ان���ه دورها بس  تفاجأت 
مشهدين الشي اللي رفضته.. 

فرحة ما متت!

رفض

اشترط على المخرج عدم المشاركة في مشاهد مثيرة أو أحضان

عبداهلل بهمن يطالب الرقابة المصرية 
باإلفراج عن »قائمة الباشا«

مي عز الدين في معسكر مغلق 

احتكار شذى غير محدد المدة

جتربتي األولى كانت ضحية 
للنص واملخرج، ولو عرضت 

علي اآلن سأرفضها قطعا.
واعت���رف بهم���ن � الذي 
أكثر ممث���ل كويتي  يعتبر 
ف���ي األعمال  يس���تعان به 
العربية � أنه استغل عالقاته 
الشخصية للمش���اركة في 
العربية، فهو يدين  األعمال 
بالفضل للنجم الكبير خالد 
صالح، لوساطته في استعانة 
املخرج حامد س���عيد به في 

فيلم »قائمة الباشا«.

املشاهد املثيرة التي تتعارض 
مع الرقابة.

وأضاف: اشترطت على 
املؤلف واملخرج عدم مشاركتي 
في مشاهد مثيرة أو أحضان، 
ألنني احترم عاداتي وتقاليدي 
اخلليجية، وال أريد لصورتي 

أن تشوه.
وتاب���ع حديثه: ال توجد 
الكويتي  مقارنة بني فيلمي 
األول »كيوت« وفيلم »قائمة 
الباشا«، فالفرق شاسع وكبير، 
وال أشعر باحلرج للقول ان 

من ناحية أخرى تنتظر مي 
عرض فيلمها اجلديد »اللمبي 8 
جيجا« نهاية األسبوع اجلاري، 
ويشاركها البطولة فيه محمد 
الثاني  التعاون  س����عد وهو 
بينهما، حيث س����بق ان قدما 

معا فيلم »بوحة«.

حياتها رجل يدعي أنه شقيقها 
ويجس����د دوره طارق لطفي، 
حيث تتصاع����د األحداث إلى 
أن يقتل وتتهم مي بقتله، إال 
أنها تفاج����أ قبل صدور حكم 
اإلعدام بأن����ه مازال حيا على 

قيد احلياة.

طالب الفنان عبداهلل بهمن 
هيئة الرقابة على األفالم في 
مصر بإطالق س���راح فيلمه 
الس���ينمائي األول »قائم���ة 
الباشا« الذي يقف فيه ألول 
مرة في السينما املصرية أمام 
النجم كرمي عبدالعزيز، وذلك 
بعد أن اش���ترط على منتج 
الفيلم � كما قال � عدم املشاركة 

في أي مشاهد مثيرة به.
وقال بهمن: أنتظر بفارغ 
الصب���ر أن يطلق س���راح 
فيلمي »قائمة الباشا«، ألنها 
فرصتي في السينما املصرية، 
واستفدت منها كثيرا، فألول 
مرة أشعر مبعاملتي كنجم، 
بل أصبحت لدي قناعة مطلقة 
بأننا في الكويت ال نعرف ألف 
باء صناعة السينما بحسب 

»ام بي سي نت«.
وأضاف: كنت متخوفا من 
النجم كرمي عبدالعزيز، وكنت 
أعتقد أنه شخصية مغرورة، 
لكن بعد تعاملي املباشر معه 
اكتش���فت م���دى تواضعه، 
مش���يرا الى انه سيظهر في 
الفيل���م بش���خصية ضابط 
ش���رطة مص���ري، موضحا 
أنه يتق���ن اللهجة املصرية 
بطالقة، ومبديا استغرابه من 
األصوات التي انتقدت مشاركة 
الفنان اخلليجي في السينما 
املصرية، وقال: ملاذا يريدون 
الوقوف حجر عثرة في طريق 
ش���هرته؟ أما عن سبب منع 
الفيلم، فقال: ما أعرفه هو أن 
األفالم ال متنع في مصر، إمنا 
تخضع ملقص الرقيب، ويبدو 
أن الفيل���م فيه مجموعة من 

الفنان����ة مي عز  دخل����ت 
الدين حاليا في معسكر مغلق 
الستكمال تصوير مشاهدها 
املتبقية من أحداث  الداخلية 
مسلس����لها اجلدي����د »قضية 
صفية« داخل استديو مغربى 
مبنطقة ش����برا من����ت، وذلك 
بع����د أن انتهت م����ن تصوير 
جميع املشاهد اخلارجية من 

األحداث.
املسلسل من تأليف أمين 
سالمة وإخراج أحمد شفيق 
وإنتاج شركة صادق الصباح 
وأمير ش����وقي، ويشارك مي 
البطولة أحمد صالح السعدني 
وطارق لطفي وسامي مغاوري 
وس����امح الصريطي ولطفي 

لبيب.
جتس����د مي ف����ي األحداث 
بحس����ب »الي����وم الس����ابع« 
ش����خصية فتاة ريفية تدعى 
صفية يتوفى والدها الذي يترك 
لها ميراثا كبيرا، ثم يظهر في 

جددت املطربة ش���ذى 
مؤخ���را عق���د االحتكار 
اخلاص بها مع شركة عالم 
الفن ملالكها املنتج محسن 
جابر للمرة الثانية، ولكن 
ل���م حتدد مدة  املرة  هذه 
معينة للعقد، وفي تصريح 
خاص لها إلحدى الصحف 
املصرية قالت: لم أرد حتديد 
مدة معينة للعقد ألنني أثق 
ثقة عمياء في املنتج محسن 
جابر، وبالرغم من ذلك فأنا 
أعتبره والدي وليس منتجا 
فنيا واجلميع يشهد بأنني 
أتعامل معه مثلما أتعامل 
مع والدي، إلى جانب أننا 
نرتاح في العمل معا، مؤكدة 
أنه لم يتبق على االنتهاء 
من ألبومها اجلديد سوى 
أرب���ع أغني���ات تختارها 

اآلن.
أبرز األس���ماء  وع���ن 
الت���ي تعاون���ت معها في 
أتعاون مع  األلبوم قالت: 
الشاعرين مالك عادل وأحمد 
حس���ني، وامللحنني حسام 
البجيرم���ي، ومحمد عبد 
املنعم، واملوزعني أحمد عادل 
وأسامة عبد الهادي ومحمد 
زقزوق وكرمي عبد الوهاب، 
ومن املقرر أن يصدر األلبوم 

في عيد الفطر املقبل.

عبداهلل بهمن

مي عز الدين

شذى

أكد أن »روتانا« ال تتعاون إال مع النجوم الكبار

أسامة المهنا: »الصبر جميل«!

عبدالحميد الخطيب
عقد الفنان الشاب أسامة املهنا مساء 
أمس األول في مقهى »هارد روك« مؤمترا 
صحافيا مبناسبة اطالق ألبومه اجلديد 
والذي حمل عنوان »أسامة املهنا 2010« 
وذلك بحضور الش����اعر الش����يخ دعيج 
اخلليفة ومنتج األلب����وم علي الوهيب 

وعدد من اإلعالميني.
في بداي����ة املؤمتر الذي أداره الزميل 
عبداحملسن الشمري أكد املهنا انه توقف 
عن اصدار ألبومات غنائية بعد ألبومه 
األول الذي واجه عقبات كثيرة لذلك اثر 
ان ينتظ����ر ليعيد حس����اباته ويفكر في 
بعض األغاني التي تناسب العصر احلالي 
وقال: لقد التقيت باملنتج الوهيب واتفقنا 

على األلبوم اجلديد وكان من املفروض 
ان يضم 15 أغنية لكن استقر الرأي على 

11 فقط.
واضاف: لقد انتهزنا فرصة مهرجان 
»ليالي فبراير« وسجلنا األلبوم مع الفرق 
املوسيقية املوجودة في الكويت بدال من 
الس����فر الى القاهرة مش����ددا على انه ال 
ينظر الى املردود امل����ادي وامنا إيصال 
صوته للن����اس ليتعرفوا على موهبته 

عن قرب.
وتابع: أنا مطرب كويتي هدفي األول 
واألخير هو رفع اسم ديرتي في كل مكان 
مشيرا الى ان سبب تعاونه مع الشاعر 
الش����يخ دعيج اخلليفة ف����ي 8 أغان ألن 
اخلليفة إنسان رومانسي ويشعر بالكلمة 

باالضافة الى دعمه للش����باب واملطربني 
الكويتيني متمنيا ان يكون التعاون بينهما 

مستمرا في األلبومات املقبلة.
واستطرد املهنا: سأصور أغنيتني من 
األلبوم خصوصا ان الڤيديو كليب بات من 
األمور املهمة ألي مطرب، فنحن اآلن في 
زمن الصورة ملمحا الى انه يجهز البتهال 
ديني سيطرحه في شهر رمضان املبارك 

من كلمات إياد إبراهيم وأحلانه.
وكشف املهنا عن جتهيزه أللبوم طربي 
معظم أغنياته على العود ومنها »الصبر 
جميل« و»مالك نصيب« و»راجع ليش« 
مؤكدا على انه يجيد جميع األلوان الغنائية 
سواء املصرية أو العراقية أو اللبنانية 

أو غيرها.

وأوض����ح ان����ه بصدد التع����اون مع 
شركة »هاب« الفترة املقبلة، مشيرا الى 
ان »روتانا« ل����م ترفض انتاج وتوزيع 
ألبومه حيث قال: »روتانا« لها استراتيجية 
معينة ومن شروطها التعاون مع املطربني 
النج����وم الكبار فقط وقد س����معت انهم 
أوقفوا انتاج األلبومات الغنائية لظروف 

خاصة بهم.
أما املنتج علي الوهيب فقال: أسامة 
املهنا من األصوات الرائعة التي ينتظرها 
مستقبل باهر وقد أنتجت له األلبوم بغض 
النظر عن اجلانب املادي وامنا بوازع حبي 
لدعم املواهب الكويتية الواعدة وسنصور 
له أغنيتني من األلبوم ونتمنى ان نكون 

قدمنا عمال فنيا ينال إعجاب اجلمهور.

أسامة املهنا

شكر لبنان الذي احتضنه وأهدى الفوز لبلده سورية

ناصيف زيتون: تعلمت من الكبار أن تبقى رجالي على األرض
املغنى الذي أديته خصوصا 
املواويل كان يتطلب وجود فرقة 
موسيقية ليأخذ حقه ألنه لن 
يظهر بنفس اجلمال اذا قدمناه 
على طريقة »-1«. وأقول ان أداء 
كل زمالئي كان مميزا وبشهادة 
اجلميع فإن مشتركي هذا املوسم 
كانوا األقوى من حيث جمال 
األصوات وق���وة املواهب، فلم 
يكن سهال التكهن بهوية الفائز 
املراحل  العام حت���ى في  لهذا 

األخيرة. 

خفيف الظل

هــل سيحـمــلك اللـقــب 
مسؤولية؟

طبعا وستكون مسؤولية 
ان أكون وفيا  صعبة وأمتنى 
ملن دعمني وآمن بي، وأال أكون 
أزعجت أحدا من خالل إطاللتي 
أو كالم���ي، وأن أك���ون بدوت 
خفيف الظل على اجلميع، وأن 
أكون على قدر املسؤولية ملن 
منحني صوته وأن أحافظ على تواضعي 
وان أقدم ما يرض���ي اجلمهور ويرضي 
طموحاتي ف���ي عالم الفن وأن أكون عند 

حسن ظن اجلميع.
ما شعورك اآلن؟

ال ميكن أن أصف الشعور الذي ينتابني 
والفرحة وأنا تعلمت من الكبار الذين اقرأ 
سيرهم الشخصية ان تبقى قدماي على 
األرض وان اش���كر من أوصلني، وأشكر 
لبنان البلد الذي احتضنني وأشكر شعبه 

على هذه احلفاوة.
ــغ الـ 50 ألف  ــتقوم به مببل ما الذي س
ــو  ــيارة البيج ــه وبس ــذي ربحت دوالر ال

احلمراء؟
سأحتفظ بالسيارة لكنني لم اخطط 

للمال. 

الذي لن أنساه أبدا. 

الشعب اللبناني

ملن توجه كلمة شكر؟
الى لبنان بلدي الثاني الذي احتضنني 
ولم يقصر معي بشيء طوال فترة اقامتي 
ف���ي األكادميية، وال���ى إدارة األكادميية 
ورئيستها روال سعد واألساتذة والشعب 
اللبناني الذي دعمه بشكل كبير، وكذلك 

محبوه في الدول العربية كافة.
هل ستستكمل مشوارك في الفن؟

هذا حلمي من���ذ الطفولة ولن أتوقف 
بالطبع.

ــترك منذ انطالق ستاراك  أنت أول مش
تخصه رئيسة األكادميية بفرقة عزف حية 

على املسرح، ألم يكن هذا دليلك للفوز؟

ولبلدي سورية ولبلدي الثاني لبنان.
ــل توقعت الفوز وقد بدت على وجهك  ه

عالمات الدهشة عند إعالن النتائج؟
لم أتوقع أبدا ان احصد اللقب ولكنني 
طبعا في ق���رارة ذاتي كنت أمتنى الفوز 
كغيري من الطالب خصوصا من وصلوا 
الى املرحلة النهائية رمضان ورحمة، فكلنا 
سعينا الى نيل اللقب واجتهدنا وعملنا 

بكد وجهد للوصول الى النهائيات. 
هل تعتقد ان دعم العمالق وديع الصافي 

لك عامل في فوزك؟
ال شك ان لدعم الكبير العمالق وديع 
الصافي لي وإلميانه مبوهبتي األثر الكبير 
في حمل الناس على التصويت لي فشهادته 
وسام كبير على صدري ولها األثر األول 
في تغيير مسار حياتي وأنا أعتز بلقائه 

بيروت ـ ندى مفرح سعيد
للمرة االولى منذ انطالق برنامج 
أكادميي« يحصد مشترك  »ستار 
س����وري لقب »جنم االكادميية«. 
فناصيف زيتون الذي حصل على 
65% م����ن تصويت اجلماهير كان 
الرقم الصعب منذ انطالق املوسم 
الس����ابع احلالي، وهو الذي أشاد 
أساتذته بصوته املميز وبحضوره 
ولفت نظر الكبير وديع الصافي 
الذي أهداه عوده اخلاص وتبناه 
فني����ا. وكان ناصيف الوفي الذي 
يغن����ي للعم����الق، وكان الطالب 
الوحيد منذ انطالق ستار أكادميي 
تفصل له رئيسة االكادميية فرقة 
موسيقية لتعزف له وهو يشدو 

بصوته على املسرح. 
»األنباء« التقت ناصيف وكان 
احلوار اآلتي قبل أن يغادر ناصيف 
الى بلده س����ورية ف����ي قافلة من 
السيارات البيضاء اللون التي أتت 
لالحتفاء به، وقد خص هو بسيارة 
العلم  ليموزي����ن بيضاء عليه����ا 

السوري، ليغادر مع أهله وأحبائه وفرقة 
الزفة السورية كالعريس في عرسه: 

ــة ما بعد  ــمتها ملرحل ــا اخلطة التي رس م
الفوز؟

سأس����افر إلى سورية للقاء من دعمني 
من أحبائي ألنني لوالهم ما فزت باللقب، 
هذا طبعا الى جانب دعم اجلمهور العربي. 
ولم أخطط حتى اآلن ألي شيء آخر واحتاج 
الستراحة بس����يطة وإلجازة بعد الضغط 
والتوتر اللذين عش����تهما على مدى أشهر 

طوال. 

موهبة

ملن تهدي فوزك اليوم؟ 
أهدي الفوز لكل من دعمني ووقف الى 
جانبي وآمن مبوهبتي، واهدي فوزي ألهلي 

ناصيف يتوسط زمالءه باألكادميية أثناء البرامي األخير لـ »ستار أكادميي 7«

رئيسة األكادميية روال سعد أثناء تسليمها ناصيف درع لقب »ستار أكادميي 7«

)متين غوزال(.. ومع الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة واملنتج علي الوهيب والزميل عبداحملسن الشمري قبل املؤمتر الصحافي


