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»Hani« العاملي DJ مشعل العروج وفي اإلطار لقطات من كليب »لوما« وشعار الـ

مطرب���ة »ش���عرت« ب���أن 
االضواء بعي���دة عنها بعدما 
اعلنت اعتزالها تفكر انها تفتح 
شركة انتاج علشان تكون قريبة 
من الساحة وما تغيب عن عيون 

الصحافة.. اهلل كرمي!

عيون
مذيع هاالي���ام يبحث عن 
»املجد« من خ���ال برنامجه 
االسبوعي بعدما نساه اجلمهور 
بس���بب انش���غاالته اخلاصة 
وعاقته املتوترة مع املسؤولني.. 

خير ان شاء اهلل!

عالقة
ممثلة »ابتلشت« باتصاالت 
احد املنتجني اللي قاعدة تشتغل 
معاه هااليام واللي تكون كلها 
بأوقات متأخرة بسّبة أنه يبي 
يوصيها علشان تكون متميزة 

بعمله.. اهلل يشفي!

اتصاالت

»M.Style« يطل على »العالمية« والريمكس في جميع اإلذاعات قريبًا

العروج: »لوما« سيكون حاضرًا 
»Hani« بقوة بفضل براعة

عبدالحميد الخطيب
في إطار سعيه الدائم نحو التميز من اجل وضع أعماله الفنية 
على خريطة املوس���يقى العاملية، أطلق امللحن واملطرب مشعل 
العروج الشهير ب� M.Style بالتعاون مع ال� DJ العاملي »Hani« )من 
أصل كويتي ومقيم في الواليات املتحدة االميركية منذ س���نوات 
طويلة( رميكس جديدا ألغنية العروج »لوما« وكان »Hani« قد 
أبدى إعجاب���ه باالغنية، مما دفعه للتع���اون مع العروج، حيث 
أخرجها موسيقيا بطرح مختلف وشكل موسيقي جديد من خال 
اضافته لبعض الفواصل واالصوات واجلمل املوس���يقية واعادة 
بعض املقاطع ليمتد زمن االغنية من اربع دقائق الى سبع دقائق 
ونصف الدقيقة تقريبا، وذلك في اطار حدوتة موسيقية سمعية 

خاصة دون االخال بفكرة وروح اللحن االصلي لاغنية.

شهرة عالمية

ونظرا لبراعة »Hani« في اخراج االغنية والتي ألبس���ها ثوبا 

 جمي���ا قررت جميع احملطات االذاعية العاملية خاصة في اميركا 
واجنلترا بثها، خاصة ان »Hani« يتمتع بش���هرة عاملية في هذا 
املج���ال، حيث تع���اون من قبل عدد كبير م���ن النجوم العامليني 
الكبار مثل مايكل جاكسون في اغنية »Earth Song« التي احتلت 
 املركز األول في اجنلترا على مدار 6 أس���ابيع متتالية باالضافة 
لكريستينا اغيليرا وجوستني تيمبرليك وميسي اليوت واليسياكيز 
وستينج وبينك ودونا سمر وغيرهم من النجوم العامليني، ويعد 
تعاونه مع العروج األول له مع فنان في العالم العربي والشرق 

األوسط.
 DJ من جهته أبدى الفنان مشعل العروج سعادته بالتعاون مع
عاملي مثل »Hani« مؤكدا انه يعد واحدا من اهم املتخصصني في 
مجال االخراج املوسيقي على مستوى العالم وله اعمال ناجحة مع 
مطربني عامليني مما يتيح لرميكس اغنية »لوما« احلضور بقوة 
في االذاعات والديسكوهات في أميركا وأوروبا ويرى العروج ان 
التعاون مع فنان في قيمة وش���هرة هاني سيقدم االغنية بشكل 

ابهاري عاملي يجذب املستمع األميركي واألوروبي، مشيرا الى ان 
ما يقدمه »Hani« هو نظام معمول به بني املطربني العامليني الذين 

يقدمون اغنياتهم في اكثر من شكل موسيقي.

نسبة كبيرة

وع���ن رضائه عن تصوير كليب اغني���ة »لوما« قال العروج: 
أنا راض بنسبة كبيرة واراهن على جناح الكليب، كاشفا عن ان 
حتميل الكليب على موقع اليوتيوب يحقق أرقاما رائعة تبش���ر 
باخلير، مش���يرا الى حرصه على ان يظه���ر في تصوير الكليب 
بش���كل عفوي بعيدا، عن التمثيل بتجسيد شخصيته احلقيقية 
التي يغني بها ويؤدي ش���كلها املوسيقي وتعبيرها احلركي كما 

كان يفعل داخل االستوديو اثناء التسجيل.
اجلدير بالذكر ان أغنية »لوما« من انتاج شركة »ايوا جلف« 
وكلمات عبدالعزيز العبكل وحلن وغناء مشعل العروج والتوزيع 

املوسيقي للموزع التركي جيهون.

شمس الكويتية

»مجنونة« في ألبومها الجديد

شمس تشرق بين باريس وبيڤرلي هيلز
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

من املتوقع أن تطرح الفنانة شمس الكويتية ألبومها الغنائي 
اخلليجي الذي مت تس���جيله في بيروت، بعد غياب عن جمهورها 
ألربع س���نوات بعد عيد الفطر مباش���رة. هذا وتتنقل شمس بني 
باريس وبيڤرلي هيلز للخضوع جللس���ات تصوير، مع امكانية 
أن تصور في »بيڤرلي هيلز« )الواليات املتحدة األميركية( كليبا 

هناك إلحدى أغنيات األلبوم.
وسيضم األلبوم اجلديد عددا كبيرا من األعمال املنوعة واألساليب 
املوسيقية التي تغنيها شمس للمرة األولى، مثل أغنية »مجنونة« 

التي جتمع من خالها بني الدبكة اللبنانية والهانك العراقي
اجلدير بالذكر أن األلبوم سجل بالكامل في لبنان، وحتديدا لدى 

املوزع املوسيقي طوني سابا الذي أشرف على العمل بالكامل.

سوما.. رومانسية وحزينة وشقية
أكدت املطربة سوما سعادتها 
بتجربتها السينمائية األولى 
»أع���ز أصح���اب« م���ع أحمد 
الس���عدني ومروة عبد املنعم 
وإخراج س���مير فرج، ومتنت 
تكراره���ا، وقال���ت إن املنتج 
نصر محروس هو الذي دفعها 
التجربة عندما وجد  خلوض 
فيها موهبة التمثيل ونصحها 
بالتدريب ف���ي احدى الورش 

لصقل موهبتها.
ف���ي حوارها مع  وقال���ت 
برنامج »مص���ر النهاردة« إن 
هناك مشروع فيلم استعراضي 

مع ش���ركة »فرى ميوزيك«، ولكنه مؤجل حاليا، مش���يرة إلى أن 
التمثيل هام للمطرب، ألنه يكسبه جمهورا جديدا.

كما حتدثت سوما عن ألبومها اجلديد »ده حبيبي« الذي طرح 
مؤخرا، وقالت إنه يضم 8 أغنيات تتنوع بني الرومانسية واحلزينة 

والشقية

سوما

 المطبات زادت من عزيمتها وشغفها بالفن

أماني السويسي: الكويت أكثر من دعمني في »ستاراك«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

»وينك« كان عنوان االلبوم االول الذي طرحته جنمة »ستار أكادميي« 
التونسية أماني السويسي في العام 2007 مع »روتانا«، وفي العام 
2010، كان االلبوم الثاني »أنا مش مالك« الذي حمل توقيع شركة 

االنتاج احلديثة »غيتارا« والتي كانت أماني أولى املنضمات اليها. 
 وعلى الرغم من ان مشوارها الفني لم يتجاوز السنوات اخلمس، 
اال ان اماني اسـتطاعت ان تدخل مجال االغنية من بابها العريض، 
فجذبت الرحابنة لتطل معهم في مسـرحية »جبران والنبي«، االمر 
الذي ساهم في صقل موهبتها بسرعة، وقد اعطتها جميع احملطات 
التي اجتازتها حتى اليوم، كما كانت ثاني صوت نسـائي بعد نوال 
الكويتية يغني في مهرجان اجلنادرية السعودي، وهي تعد مبزيد 

من املفاجآت، »األنباء« التقتها في احلوار االتي: 

ماذا عن تفاصيل االلبوم؟
يتضم���ن 14 أغنية عملت عليها بهدوء وراحة، 
وقد طرحت 3 سينغل قبل طرح العمل »من ورايا، 
سيبها علي، المسني االرض«، وشارك في االلبوم 
عدد من امللحنني اللبنانيني واملصريني، من بينهم 
سمير صفير، ووسام األمير، وخالد عز، وبهاء الدين 
محمد، اضافة الى ش���عراء أمثال صفوح شغالة، 
وأمين بهجت قمر، وجان ماري رياش���ي ووس���ام 
األمير وخالد ع���ز وغازي العيادي وأمني القلصي 
وناصر الصالح وجديدي أغنية لبنانية شعبية، 
وبالتحدي���د الدبكة اللبناني���ة، والتي أديتها على 
طريقتي. وتعاونت ايضا مع امللحن ناصر الصالح 

بث���اث أغان خليجية، وأغنية من كلمات منصور الش���ادي وأغنية من كلمات عوض 
احلارث���ي، أما اغنية »هاي جزاتي« الت���ي صورتها في كليب حتت ادارة املخرج عادل 

سرحان، فطرحتها تزامنا مع طرح العمل في سوق االغنية. 

تجارب فنية

ماذا عن هذه الشركة هل هي جديدة في االنتاج؟
»غيتارا« شركة انتاج حديثة وأنا أول فنانة فيها، مركز الشركة، وهي خليجية، في 
مصر لكن أصحابها ليس���وا مصريني، ويفترض أن تهتم الشركة باالصوات اجلديدة. 
أن���ا اول من انضم اليها وكانت لي جت���ارب فنية فيما الذين يعملون عليهم الطاقهم 

هم وجوه غير معروفة.
ــركة لتجذبك وجتعلك  ــخت عقدك مع »روتانا« ما امليزة التي منحتك اياها هذه الش فس

ــخ العقد مع »روتانا« جاء  تدخلينها، وقد قيل ان فس
بسبب نسبة بيع مبيعات ألبوماتك الضئيلة؟

كل ما في شركة »غيتارا« مختلف. اوال وافقت 
على االنضمام الى الشركة الهتمامها بإسم أماني 
أوال، ولثقتها العمياء في أنه سيكون لي اسمي الكبير 
في املستقبل في حال عملنا بالطريقة الصحيحة. 
كما ان الشركة كرمية جدا في انتاجها معي بدليل 
انهم جمعوا كبار االسماء سواء كان جلهة اللحن 
أو الكلمة أو التوزي���ع أو الصورة حيث رصدت 
ميزانية كبيرة للكليب املصور، وهذه امور لطاملا 
حلمت بها وكنت امتن���ى ان اجدها في »روتانا«. 
فبالرغم من ان ألبومي االول حقق لشهرين املرتبة 
االولى من نسبة املبيعات بعد ألبوم الفنان عبداهلل 
الرويش���د، لكن الشركة لم تستفد من كوني كنت 
جنمة مع الرحابنة، وعمدت بعد س���نة الى طرح 

كليبي الثاني من االلبوم الذي أنتجوه هم.

خطوة حقيقية

ــتاراك« وكيف  ــن »س ــن اطاللتك ب ــف تصف كي
تنظرين الى وهج البرنامج الذي يكتشف الهواة؟ 

»ستار أكادميي« امن لي االنتشار الكبير، وقد 
اقول كلمة كبيرة، اذ اش���عر انه قدم لي »النجاح 
الوهم«، صحيح أن���ه عرف الناس علي، وأحبني 
الناس كهاوية، لكن اخلطوة احلقيقية والتحدي 
كان بعد اخلروج من االكادميية، وتظهر ما اذا كنت 
حقا تستحق النجومية وثقة الناس بك. لكن أقول 
ان جتربتي على مسرح االكادميية أكسبتني الثقة 
بنفس���ي، وكيف أتعاطى مع اجلمهور والكاميرا، 
دخولي االكادميية كان من اهم اخلطوات في حياتي 
ولوال »س���تار أكادميي« ملا فتحت امامي االبواب 

االخرى.
هل املطبات التي واجهتها قللت من عزميتك؟

لم تخفف املطبات من عزميتي، بل زادتها ش���غفا بالف���ن وصابة في التعامل مع 
اآلخرين، وان اي فنان مسنود من قبل شركة انتاج او مدير اعمال مميز يشعر باألمان 

ولديه استمرارية اكبر.
ما اهمية الكويت بالنسبة الماني وهل مازلت على اتصال بزمالئك من الكويت؟

الكويت من اكثر الدول التي دعمتني خال وجودي في االكادميية، واقول ان القسم 
االكب���ر من »الفانز كلوب« هم من الكويت وأذكر منه���م ليلى وغيث ومجنون أماني، 

ومازلت على اتصال مع أحمد حسني.
مع من من الفنانن الكبار الكويتين تتمنى أماني ان تتعاون؟

رمبا مع الفنان الكبير عبداهلل الرويش���د وعبداهلل القعود والشيخ دعيج اخلليفة 
والشيخ ناصر الصباح، وهنالك الكثير من االسماء التي أمتنى التعامل معها.

أماني السويسي

نفت خالفها مع أسرة »الفوريجي«

ساندي: ال أرفض مشاهد اإلغراء 
القاهرة ـ سعيد محمود

نفت الفنانة التونس����ية ساندي ما تردد 
مؤخرا عن كونها أصبحت إحدى أشهر جنمات 
اإلغراء بالس����احة السينمائية، وقالت انها ال 
تعتب����ر ما تقدمه على الشاش����ة إغراء، لذلك 
ال ترف����ض األدوار اجلريئة م����ا دام ان الذي 
تقدمه ينصب في مصلحة العمل وليس مشاهد 
مقحمة عليه. وأشارت ساندي الى أنها مخطوبة 
حاليا، وأن خطيبها يقدر عملها وال يتدخل في 
اختياراتها ألن����ه على ثقة مبا تقدمه، خاصة 
أنه عرضت عليها أعمال كثيرة كانت تتضمن 
مشاهد ساخنة، ولكنها رفضتها ألنها مجرد 
»بهارات« تضاف عل����ى العمل الفني لضمان 

تسويقه.

من جانب آخر نفت ساندي الشائعات 
التي ت���رددت حول وجود خافات بينها 
وبني أبطال عمل مسلس���ل »الفوريجي« 
حول من هي البطلة احلقيقية أمام أحمد 
آدم، خاص���ة أن فري���ق العمل يضم عدة 
فنان���ات منهن رزان مغرب���ي والراقصة 

االستعراضية دينا.
وتقدم ساندي خال العمل شخصية 
فت���اة تدعى راندا العائ���دة من الواليات 
املتحدة األميركية ولديها طموح في عالم 
البزنس وتخطط لفتح قناة فضائية تعمل 
من خالها أعماال ضد القانون ويقع آدم في 
حبها. ولكنها ترشح شقيقتها الشخصية 

التي جتسدها دينا له.


