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مطربة خليجية طول »عمرها« 
اللي تعش���قه من  الغناء  حتب 
طفولتها هاأليام تفكر بالتقدمي 
التلفزيوني علشان تكون قريبة 
 م���ن جمهورها مثل م���ا تقول.. 

خير ان شاء اهلل!

تقديم
ممثل شاب »حس« انه بعض 
املنتجني يبون يستغلون طلته 
اجلميل���ة من خالل مش���اركته 
الدرامية بس هاملمثل  بأعمالهم 
رفض ألن األدوار اللي انعرضت 

عليه أي شي.. زين سويت!

استغالل
ممثلة تعتق���د انها »ملكت« 
قلوب املنتجني هاأليام مسوية 
إنتاج بسّبة  مش���كلة مع مدير 
اللي  مواعيد تصوير مشاهدها 
تبيهم على مزاجها ألنها مشغولة.. 

احلمد هلل والشكر!

مواعيد

غير مستعد للتضحية ماديًا

يورغو شلهوب: أعمال قليلة رفضتها ونجحت

يورغو شلهوب

سرقة إيرادات »اللمبي 8 جيجا«

تكريم فلسطيني لتامر حسني من مهرجان 
القدس السينمائي الدولي

القاهرة ـ سعيد محمود
يعيش النجم الكوميدي محمد س���عد حالة 
نفسية س���يئة بعدما مت تسريب فيلمه اجلديد 
»اللمب���ي 8 جيجا« وذلك بعد س���اعات من بدء 
عرضه بالسينمات، وهو ما أدى إلى إحباط محمد 
س���عد، خاصة انه يراهن على الفيلم في سباق 

اإليرادات.
لذلك يحاول س���عد الترويج لفيلمه بش���تى 
الط���رق حيث يحرص على القيام بجوالت على 

دور العرض كنوع من أنواع الدعاية للفيلم.
اجلدير بالذكر ان فيلم »اللمبي 8 جيجا« تأليف 
نادر صالح الدين، وإخراج أشرف فايق، ويشارك 
في بطولته مي عز الدين وحسن حسني وميسرة 
وماجد الكدواني وعبداهلل مشرف، ويجسد فيه 
محمد س���عد ش���خصية محام يتعرض ملشاكل 
كثيرة في إطار كوميدي مع زوجته التي جتسد 

محمد سعددورها مي عز الدين.

تامر حسني أثناء تكرميه

شادي أسود يعود مع »مريومة«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

اضفى الفنان السوري شادي اسود على االغنية 
الفلكلورية الرونق العاطفي، حيث قدم اغنيته الجديدة 
»مريومة« برونق خاص جمع فيه بين الدبكة والغناء 

الرومانسي.
اغنية »مريومة« التي كتبها الش����اعر يوس����ف 
سليمان، ولحنها الملحن هيثم زياد، ووزعها فادي 
جيجي، منحها شادي اسود من احساسه الذي زين 
مختل����ف اغنياته، فطعم الغن����اء االيقاعي بعاطفة 

ودالل، عم����ل على دمج الماضي بالحاضر، والتراث 
باالداء العاطفي.

من خالل هذه االغنية، يحقق شادي اسود نقلة 
نوعية في الل����ون الغنائي الواحد، ويعزز ورئيس 
»eyeshot« توجهه الموسيقي الجديد بتصوير ڤيديو 
كليب تكفلت به شركة مجلس ادارتها حسن جابر، 
حيث وضعت الش����ركة التص����ور النهائي للكليب 
ورصدت مواقع التصوير التي ستتضمن الحارات 
الشامية القديمة التي لم تدخلها كاميرا حتى اآلن.

ينطلق في 16 سبتمبر على »رواسي«

فايز بن دمخ: »شاعر العرب 3« بداية مبشرة

الثالث والعشرين  وسيتم في 
اعالن املؤهلني ال� 52 عن طريق 

رئيس جلنة الفرز.

عنها قريبا. ولفت بن دمخ الى ان 
اغالق باب املشاركة في البرنامج 
سيكون في العاشر من اغسطس 

ادارة  قال رئيس مجل���س 
تلفزيون رواسي رئيس اللجنة 
العليا املنظمة ملسابقة برنامج 
»شاعر العرب 3« االعالمي فايز 
بن دمخ ان االقبال على التسجيل 
في النسخة الثالثة من البرنامج 
فاق التوقعات، خاصة مع بدء 
التس���جيل الهاتف���ي الصوتي 
االربع���اء املاضي ع���ن طريق 
االتصال الهاتف���ي، في خطوة 
أثبتت من جديد التزام تلفزيون 
رواسي على انطالق البرنامج 
في الوقت املعلن عنه في املؤمتر 
الصحافي، وذلك في السادس 

عشر من سبتمبر املقبل.
  واضاف بن دمخ: ان 
االقبال الكبير للمشاركة يعتبر 
من املؤش���رات االيجابية التي 
تنبئ بنجاح متواصل لبرنامج 
شاعر العرب الذي سيظهر بحلة 
جدي���دة ومختلفة ع���ن العام 
املاضي مع احملافظة على فكرته 
الى  الرئيسية كبرنامج يهدف 
خدمة املوروث واالدب الشعبي، 
مشيرا الى ان النسخة الثالثة 
ستشهد اختيار جلنة حتكيم 
مرادفة للجنة الرئيسية تعمل 
على تقييم املتس���ابقني حلسم 
النتائج حيث مت الغاء تصويت 
اجلمه���ور خاص���ة ان جائزة 
الثالثة ستحمل اسم  النسخة 
شخصية سامية سيتم االعالن 

فايز بن دمخ

مشهد من »ليلة عيد«

الفنان أحمد بدير

الفنان القدير غامن الصالح

أكد لـ »األنباء« عدم علمه بمسلسل »شوفوا الدنيا«

غانم الصالح: ما راح اشتغل مع أحمد بدير
مفرح الشمري

نفى الفنان القدير غامن الصالح 
ما مت نشره في بعض الوسائل 
االعالمية اخلليجية واملنتديات 
االلكترونية عن مش����اركته في 
مسلس����ل اجتماعي يجمعه مع 
الفنان املصري احمد بدير يحمل 
عنوان »شوفوا الدنيا« سيعرض 
بعد ش����هر رمضان املقبل وذلك 
من خالل االتصال الهاتفي التي 
أجرته »األنب����اء« ملعرفة دوره 
في هذا املسلس����ل، فكانت هذه 

الدردشة:
هال بوصالح شخبارك؟

احلمد هلل.
جيت أعرف دورك في مسلسل 
»شوفوا الدنيا« اللي راح يشاركك 

فيه الفنان املصري أحمد بدير.
هاملسلس����ل أول مرة أسمع 

عنه ومحد كلمني اني أش����تغل 
فيه ال مع الفنان احمد بدير وال 

مع غيره.
ف��ي  اخلب��ر منش��ور  ب��س 

الصحف اخلليجية؟
اهلل يهديهم ليش ينشرون 
خبر قبل ما يتأكدون علش����ان 
يكون في اخلبر مصداقية وأنا 
أستغرب مثل هاالخبار املفبركة 
عن����ي مع أن����ي تلفوني مفتوح 
للجميع علش����ان يتأكدون مني 
قبل ما ينشرون وما يحرجون 

أنفسهم.
اخلبر املنش��ور فيه تفاصيل 
كثيرة، خاصة انه هاملسلسل راح 

يعرضونه بعد شهر رمضان؟
املسلسل ما ادري عنه ومحد 
مثل ما قلتلك كلمني وبعدين آنا 
احلني متواجد في القاهرة للراحة 

واالستجمام بعدما خلصت جميع 
التزاماتي الفنية وحبيت أرتاح 
ش����ويه مع االهل وما عندي في 
شهر رمضان الياي اال ثالثة أعمال 
وهي »ليلة عيد« مع الفنانة حياة 
الفهد و»املنقسي« مع الفنان احمد 
جوهر و»أيام الفرج« اللي راح 
ينعرض على »الراي« حصريا 
وغيره����ا من أعم����ال ما عندي 
وللحني ما اتفقت على اعمال راح 

تنعرض بعد شهر رمضان.
طي��ب ي��ا بوصالح مش��كور 
ويعطي��ك العافي��ة وت��رد للديرة 

بسالمة.
اهلل يس����لمك ب����س أمتن����ى 
الوس����ائل االعالمية  من جميع 
اللي  انهم يتأكدون من االخبار 
ينشرونها علش����ان ال يفقدون 

مصداقيتهم چدام الناس.

بيروت ـ بولين فاضل
رغم قلة االعمال التمثيلية التي يطل 
فيها منذ فترة زمنية ال بأس بها، يظل 
املمثل يورغو شلهوب جنما في عيون 
الناس الذين يقدرون موهبته واحترافه 
والكاريزما التي يتميز بها، يورغو الذي 
ينتقي اعماله بدقة وتأن لم يحصل ان 
ندم على اي عمل رفضه علما ان الناحية 
املادي���ة تقف وراء ع���دم موافقته على 
بعض العروض الت���ي تلقاها، في لقاء 
مع »األنباء« حتدث يورغو شلهوب عن 
شروطه للعمل وأحدث ما اطل فيه، كما 
حتدث عن االبوة التي عرفها اخيرا للمرة 

الثانية فإلى التفاصيل:
خالف��ا للكثي��ر من املمثل��ن اطاللتك 
التمثيلي��ة قليل��ة، فهل انت م��ن يتقصد 

الغياب؟
اغيب ليس محبة في الغياب وامنا الن 
االعمال التي تعرض علي ليست مناسبة 
لي معنويا وماديا، يعني ارفض اما الن 
العم���ل ككل غير جيد ودوري فيه غير 
مناسب واما الن االجر الذي سأتقاضاه 

عن العمل ال يرضيني.
هل ما ترفضه يفوق ما تقبل به؟

أكيد، مجرد عملية حس���ابية تظهر 
ان م���ا اوافق عليه هو قليل نس���بة ملا 

ارفضه.
ه��ل حص��ل ان ندم��ت عل��ى عرض 

رفضته؟
ابدا، فمن ناحي���ة انا من القائلني ال 
تكرهون شيئا لعله خير لكم، ومن ناحية 
ثاني���ة انا من الن���وع الذي يرفض عن 
وعي وال يتس���رع في قراره، لذا عندما 
اعود واش���اهد االعمال التي رفضتها ال 

اندم ابدا.
مصير االعمال التي رفضتها هل كانت 

النجاح ام الفشل؟
اعم���ال قليل���ة رفضته���ا وجنحت 
جماهيريا لكن بالنس���بة ل���ي لم تكن 
ناجحة ابدا، احيانا رأي اجلمهور يخالف 
رأيي اخلاص، وشخصيا احب ان ارضي 
اجلمهور عامة والنخبة من الناس التي 

تنتقي ما تشاهده.
اذا اقنعك عمل م��ن النواحي كافة، اال 

تبدي مرونة لناحية االجر املادي؟
الى حد م���ا واال يكون في االمر قلة 
احترام، فاملرحلة التي بلغتها في التمثيل 
جتعلني غير مستعد للتضحية ماديا اال 
اذا كان العمل املعروض عبارة عن فرصة 
في هوليوود مع مخرج مهم عندها لن 
اجادل بالتأكيد في موضوع االجر النها 
ستكون فرصة لي لتحقيق انتشار من 

نوع آخر.
بع��د غي��اب الكثر من س��نة ونصف 

الس��نة ع��ن الشاش��ة، عدت اخي��را في 
خماس��ية بعن��وان »جازة باج��ازة« على 
شاشة »تلفزيون اجلديد« الى اي مدى اتى 

العمل على قدر طموحك واملك؟
كنت أمتنى أن يأت���ي العمل أفضل 
مما أتى عليه. م���ا جعلني أوافق على 
املسلس���ل هو فكرته اجلميلة وكيفية 
معاجلتها، علما أني وافقت على أساس 
قراءتي احللقة االولى م���ن العمل. أما 
حتفظي فهو على بعض املمثلني الذين 
لم ينجحوا في أدوارهم، االمر الذي أثر 

على العمل.
أنت مت��زوج منذ أربع س��نوات وأب 
لطفلتن. فه��ل لديك هاجس االس��تقرار 
املادي، خصوصا انك صرت مسؤوال عن 

عائلة؟
الهاجس موج���ود والقلق موجود، 
خصوصا انه في مهن���ة التمثيل ليس 
هناك مدخول ثابت، فمدخولنا في صعود 
وهب���وط، وأنا من���ذ البداية مدرك لهذا 

الواقع.
أال تفك��ر في »بيزنس« م��ا الى جانب 

التمثيل؟
أفك���ر دائم���ا وأح���ب »البيزنس« 
واالس���تثمار، لكن اذا أردت أن أستثمر 
أفضل ان يكون ذلك في مجال التمثيل 

لكون هذا املجال هو مهنتي وعشقي.
كيف متض��ي وقتك عندم��ا ال تكون 

مرتبطا بعمل متثيلي؟
أنا بعيد عن الروتني وكل يوم مختلف 
عندي، لكن الثابت في حياتي هو ممارسة 

الرياضة ومشاهدة االفالم والقراءة.
م��ا الذي غي��رك اكث��ر؟ ال��زواج أم 

االبوة؟
االثن���ان، خصوصا ان���ه لم يكن قد 
مض���ى وقت طويل عل���ى زواجي حني 

أصبحت أبا.
ماذا تقول عن االبوة؟

ال أتخيل نفسي من دون أوالد ولو عاد 
بي الزمن الى الوراء لسلكت السكة نفسها. 
التغيير األهم هو أن ما لم اكن مستعدا 
ان أفعله ألحد أو حتى لنفسي أنا اليوم 

مستعد ان أفعله من اجل اوالدي.
هل كنت تتوقع ذلك من نفسك؟

كنت أشعر باالبوة في داخلي، ولوال 
ذلك ملا جازفت بأن يكون عندي أوالد.

اختلفت أبوتك بن الطفل االول والطفل 
الثاني؟

أكيد، مع والدة طفلتي الثانية اختلف 
االحساس واختلفت املسؤولية.

تفكر في عائلة كبيرة؟
أود ذلك. أنا مع العائلة الكبيرة شرط 
أن يكون االهل قادرين على تأمني احلياة 

الالئقة ألوالدهم.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كرمت إدارة مهرجان القدس السينمائي 
الدولي الفنان تامر حس���ني على مجهوداته 
جت���اه القضية الفلس���طينية خالل األعوام 
ال� 3 املاضية، فقد حرص حس���ن أبوشنب 
رئيس مهرجان القدس الس���ينمائي الدولي 
على احلضور إلى القاهرة خصوصا لالحتفال 
بتامر حسني في احتفال خاص أقيم بفندق 
الفور سيزون بالقاهرة وسط حشد كبير من 
اإلعالميني، كما منح أبوشنب وسام القدس 
العربي لتامر، معتبرا أنه منوذج مشرف للفنان 
العربي وأن مواقفه مع القضية الفلسطينية 
كانت مش���رفة بعدما قام بفتح باب التبرع 
أثناء أحداث غزة التي وصلت التبرعات فيها 
ملليون دوالر، وذلك من خالل إحيائه مجموعة 
من احلفالت حتت عنوان »كلنا واحد« والتي 
تبرع بدخلها كامال لصالح الشعب الفلسطيني 
وقام بتس���ليم تلك التبرعات بنفسه للهالل 
األحمر على حدود غ���زة بعدما حصل على 

تصريح من األونروا.
هذا وقد أشاد أبوشنب مبوقف تامر حسني 
األخير الذي رفض فيه الذهاب لكي يتسلم 
جائزة »البيج آبل ميوزيك أوورد« بالواليات 
املتحدة األميركية بعدما منحته منظمه البيج 
آبل لقب أسطورة القرن، وذلك مبجرد علم 
تامر ان حفل التكرمي سيتضمن مجموعة من 
اإلسرائيليني، وقد ألقى تامر حسني كلمة خالل 
احلفل أعرب فيها عن سعادته بهذا التكرمي، 
معتبرا ان منحه وسام القدس العربي يعتبر 
من أهم التكرميات التي حصل عليها وسيظل 

وساما على صدره طوال حياته.


