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ام.بي.سي: أعلن الفنان محمد منير انه رفض تعاقدا 
مع ش���ركة انتاج عاملية مقاب���ل مبلغ مالي كبير بعد 
اشتراط الشركة عليه احياء حفالت غنائية في اسرائيل، 
وقال منير: رفضت التعاقد مع شركة »يونيفرسال« 
العاملية من اجل انتاج احدث ألبوماتي مقابل 4 ماليني 
يورو، الن الشركة اش���ترطت قيامي باحياء عدد من 
احلفالت، منها بعض احلفالت في اسرائيل، مؤكدا انه 
رفض هذا االتفاق بش���دة، النه لن يغني في اسرائيل 
مهما بلغ العرض املادي، اال اذا حصل الفلسطينيون 

على حقوقهم املشروعة. 
من ناحية اخرى قال منير انه انتهى من تس���جيل 
6 اغنيات من ألبوم���ه اجلديد، لكنه اكد انه لم يحدد 

املوعد النهائي لطرح األلبوم حتى اآلن.

»أيوا جلف« تطلق خدمتها ليستمتع عشاق »جارة القمر« بأحدث ألبوماتها

»ايه في أمل« لفيروز.. رنات على المحمول

صوتية فردية من األلبوم من خالل 
االس����تجابة الصوتية IVR. وقال 
العيسى ان الشركة جنحت في ان 
جتمع بني أرقى أنواع املوس����يقى 
والغناء العربي وبني آخر ما أفرزته 
التكنولوجيا احلديثة، وأعرب عن 
س����عادته للحصول على حقوق 
النش����ر الرقمي لهذا األلبوم الذي 
وصفه بأنه قيم����ة ثمينة تهديها 
الشركة لعمالئها. يذكر ان الفنانة 
الكبيرة فيروز س����تحيي حفلني 
اثنني في مسرح البيال بالعاصمة 
اللبنانية بيروت يومي الس����ابع 

والثامن من الشهر املقبل.

عبدالحميد الخطيب
تشهد األس����واق قريبا أحدث 
القمر« للفنانة  ألبومات »ج����ارة 
الكبيرة فيروز، الذي تعود به الى 
الساحة الغنائية بعد غياب سنوات 
طويلة، وإن ظلت خالدة في األذهان 
بأغانيها الساحرة، واأللبوم اجلديد 

بعنوان »ايه في أمل«.
وكعادتها في تقدمي كل جديد 
ومميز في خدماتها املضافة جنحت 
شركة ايوا جلف في اضافة بصمة 
جديدة إلجنازاتها بالفوز بحقوق 
النشر الرقمي أللبوم فيروز لتكون 
جميع أغانيه متاحة على ش����كل 
نغ�����مات وميك������ن حتم����يلها 
ال����رد الصوتية   لتكون نغ�����مة 
)RING BACK SONG(. ومن جهته، 
أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة 
فيصل العيسى ان اخلدمة اجلديدة 
ستكون متاحة جلميع عمالء شركات 
االتص����االت املتنقلة ف����ي منطقة 
اخلليج والشرق االوسط وشمال 
افريقيا، وذلك من خالل االشتراك 
في االلبوم الستقبال ما يصل الى 
4 نغمات متنوعة في األس����بوع 
عبر خدمة الرس����ائل القصيرة أو 
خدمة USSD أو ال� WAP، موضحا 
انه ميكن ايضا استخدام مسارات 

بوستر ألبوم »ايه في أمل«»جارة القمر« فيروز

فيصل العيسى

راغب عالمة

خالد يوسف

سعيدة بنجاحها بعيدًا عن قيود شركات اإلنتاج

نجوى سلطان: أغنيات اليوم 
وقتها قصير مهما كانت جميلة

بيروت ـ بولين فاضل
تبدو الفنانة جنوى سلطان سعيدة بالنجاح الذي حتققه اخيرا خصوصا انها تعمل 
مبفردها دون دعم شركات االنتاج وبالتالي ما جتنيه من حفالتها تنفقه على اغنياتها 
وكليباتها، جنوى التي صدرت لها منذ مدة اغنية جديدة تلقى رواجا في االذاعات تقول 
انها ال ينقصها ش����يء اليوم خصوصا ان فيلما عامليا ينتظرها وعروضا عدة تتلقاها 

لدخول مصر من باب التمثيل في السينما. »األنباء« التقت جنوى فإلى التفاصيل:
ظهرت لك حاليا اغنية جديدة بعنوان »بوسمرا«، هل توقعت لها النجاح؟

بصراحة توقعت لها ان تنجح ويحبها الناس لكن ليس الى هذه الدرجة.
ألم تترددي في غناء مثل هذا الكالم؟

ابدا الن قناعتي هي ان الناس بحاجة الى اغنيات »مهضومة« يبتس����مون عندما 
يستمعون اليها واغنية »بوسمرا« سلسة وكالمها اتى على شكل قصة.

إحساس

ملاذا قدمت هذا اللون هل النه يجاري اليوم السوق واملوضة؟
قبل ان أحلق الس����وق انا أحلق احساسي واذا كانت هذه االغنية جنحت ليس 
النها جتاري املوضة بل النها متلك مقومات النجاح، وحتى اذا وضعنا جانبا كالمها 

جند ان موسيقاها جميلة جدا والناس يرقصون عليها ويدبكون وهذا بشهادة 
النقاد االيجابيني الذين ميزوها ووضعوها ضمن اغنيات الفئة االولى.

عمر اغنيات كهذه أليس قصيرا؟
اغنيات اليوم ليست خالدة على غرار اغنيات العمالقة بل هي موجات متر 

ومهما كانت جميلة ال تستمر اال لوقت قصير.
منذ مدة وانت تنتجني اعمالك على حسابك اخلاص، ولكن كم مبقدورك اكمال 

مشوار االنتاج مبفردك؟
مادمت احيي احلفالت فأنا قادرة على االنتاج من مردودها، السيما اني 

قررت ان انفق على فني ما اجنيه منه، احلمد هلل انا س����عيدة وراضية 
وصحي����ح اني اعمل على مهل لكني احصد جناحات ويكفي ان احدا ال 
يقيدني اويفرض علي ش����يئا او يجبرني على غناء ما لست مقتنعة 

به.
هل هذا يعني انك افضل حاال من دون شركة انتاج؟

اكيد، فشركات االنتاج تفرض على الفنان نوعا من احلصرية وهذه 
احلصرية جعلت اغنياتي في مرحلة من املراحل ال تنال حقها.

تصنيفات

ماذا ينقصك بعد لتصيري جنمة صف اول؟
ال ميك����ن احلديث اليوم عن فنان صف اول وفن����ان صف ثان بل عن اغنية 
اولى واغنية ثانية، ولهذا السبب لم يعد بامكان اي جنم احياء حفل مبفرده بل 

جند ثالثة او اربعة جنوم في حفل واحد، ش����خصيا لم تهمني يوما التصنيفات 
وال ارى ان هناك ما ينقصني، الس����يما ان����ي كنت اول فنانة عربية تغني في الس 
فيغاس على مسرح الفيس برس����لي، فأنا بذلك وصلت الى العاملية واعتقد ان اي 
فنانة تتمنى الوصول الى العاملية، ما اقوم به انا راضية عنه و»ما في شي بعيني« 
ويكفي اني التقيت الكاتب باولو كويلد الذي هو اس����طورة عاملية واقترح علي ان 

اكون في فيلم عاملي مقتبس عن احدى رواياته.
اين اصبح الفيلم؟

لم يصور بعد الن فيلما كهذا يحتاج الى انتاج ضخم واالزمة االقتصادية 
العاملية تركت اثرها في هذا املجال.

هل من عقد يربطك بالقيمني على الفيلم؟
ثمة تواصل دائم معهم والفيلم سيصور بالتأكيد ولو تأخر.

وماذا عن مصر؟ هل ستمثلني فيها؟
اتتن����ي عروض من كبار املخرجني واكثر من مرة اجتمعت معهم 
لكني لم اعلن عن ذلك في االعالم حتى انه طلب مني تقدمي الفوازير 

بعدما نلت جائزة افضل فنانة استعراضية في مصر.

د.فهد السليم

انطلقت بحضور أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية

السليم: »الورش« ضرورية للطلبة الجدد

في ال� 3 من الشهر املقبل.
ومتنى د.فهد السليم التوفيق 
جلميع الطلبة املتقدمني وطلبة 
ال���دور الثاني الذي���ن تنطلق 
امتحاناتهم ابت���داء من اليوم 
حتى يتس���نى له���م االلتحاق 

بزمالئهم.

الثالث وهي: »ورشة الديكور« 
و»ورشة النقد« اللتان ستنتهي 
أعمالهم���ا اليوم بينما ورش���ة 
التمثيل واالخراج فس���تنتهي 
28 اجلاري ومن بعدها س���تتم 
املقابالت الشخصية للطلبة على 
ان تكون الدراسة جلميع الطلبة 

مفرح الشمري
أك���د عميد املعه���د العالي 
للفنون املسرحية د.فهد السليم 
ان اله���دف م���ن اقامة الورش 
املس���رحية للطلبة اجلدد في 
األقس���ام الذي���ن يرغبون في 
دراستها هو تأهيلهم وبث الثقة 
في نفوسهم باالضافة ملعرفة 
التي سيدرس���ونها في  املواد 

أقسامهم.
واضاف د.السليم في اتصال 
هاتفي مع »األنباء«، ان الورش 
اس���تقبلت طلبته���ا اجلمعة 
املاضي بحضور أعضاء هيئة 
التدريس في املعهد باالضافة 
السابق  حلضور عميد املعهد 
الى  الغي���ث هدفت  د.عبداهلل 
تعريفهم بسياسة املعهد بعد 
اعتماد الالئحة اجلديدة. وقال: 
احلضور كان جي���دا من قبل 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
وق���د حرصت على حضورهم 
لكي يتعرفوا على الطلبة اجلدد 
وعلى سياسة االدارة ومت توزيع 
الطلبة على ورشهم املسرحية 

عمر الشريف

ام.بي.سي: نفى الفنان العاملي عمر الشريف وصفه املصريني باجلهل، 
مؤكدا أنه يكن كل احلب للش����عب املصري، وطبيعته البسيطة التي 
افتقده����ا في أوروبا وأميركا وقال: لم أقل إن اجلمهور املصري جاهل 
في املطلق، بل قلت إنه جاهل س����ينمائيا، وهذا صحيح ألنه ليس كل 
متفرج على دراية بفن السينما، أو بحركة الكاميرا وبالتكنيك اخلاص 

بها، بحسب مجلة أخبار النجوم املصرية.
وأض����اف أن الدليل على ذلك أن هناك أفالما مصرية اس����تهالكية 
وحتقق إيرادات، في حني أن هناك أفالما بها لغة سينمائية ومضمون 
وال حتقق شيئا، مؤكدا أنه لم يقصد توجيه إساءة للجمهور املصري، 

ولكن هذه حقيقة اجلمهور في مصر، فهو يفتقد املعرفة بالسينما.
وحول تعليقه على الهجوم الذي تعرض له فيلم »املس����افر« من 
معظم النقاد، أوضح الشريف قائال: »هذه وجهة نظرهم، وأنا أحترمها 
ج����دا، والفيلم يعتبر حالة فنية من املمكن أن نتفق معها أو نختلف، 
مشيرا إلى أنه مع وجود بعض النقاد الذين هاجموا الفيلم كان هناك 

آخرون أشادوا بالفيلم ومخرجه.

الشريف: لم أصف المصريين بالجهل بالمطلق!

محمد منير

محمد منير: رفضت الغناء
في إسرائيل مقابل 4 ماليين يورو

تجهز لمشروع ديو مع راغب عالمة

هيفاء وهبي في فيلم جديد
 من إخراج خالد يوسف

ذكرت صحيفة االخب���ار اللبنانية ان 
الفنانة هيفاء وهبي تقرأ حاليا سيناريو 
فيلم جديد من اخراج خالد يوسف، وباعالن 
النجمة اللبنانية موافقتها على املشاركة 
في العمل، سيكون الفيلم اجلديد هو الثاني 
الذي تصوره مع املخرج املصري الشهير 
بعد »دكان شحاته«، وفي مجال آخر ذكر 

موقع النشرة انه وفي لقاء املصاحلة الذي 
جمع الفنان راغب عالمة مع الفنانة هيفاء 
وهبي واالعالمي جمال فياض، اقترح فياض 
عل���ى النجمني ان يقوما بديو غنائي معا 
وبالفعل رحب راغب وهيفاء باالمر وتوافق 
االثنان على البحث عن الكلمات واللحن 

املناسب الغنية جتمعهما معا.

ممثلة ش���ابة م���و معروف 
»مايتها« تدور وتلف على ربعها 
فمرة متدح زميالتها بالوس���ط 
الفني وتذكر محاس���نهم ومرة 
حتش فيهم بصورة مو طبيعية.. 

اهلل يشفي!

حش
مذيعة انقهرت وايد هااليام من 
زميالتها بالوسط االعالمي اللي 
كانت مثل ما تقول حتبهم وتعزهم 
بعد تصرفاتهم املو زينة معاها 
في برنامج منوع تسجيلي.. اهلل 

يعينچ!

قهر
الفنان  خالل برنامج »اللوب����ي« هاجم 
القدير خالد العبيد، تلفزيون الكويت بانه 
معطي النجم عادل امام مبلغ كبير علشان 
يستضيفونه ومستغرب ليش ما يعطون 
هاملبلغ للفنانني اللي عندهم.. ليش االستغراب 

يا بوعبداللطيف هذا عادل امام!

هجوم

نجوى سلطان


