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المخرجة 
نهلة الفهد 

ولطيفة.. 
»عينهم لبره«

بعد أن »سهروا الليل« في رأس الخيمة

بشار جاسم
انتهت املخرجة املميزة نهلة الفهد من تصوير احدث كليباتها الغنية 

»عينك لبره« للفنانة لطيفة. ويعتبر هذا الكليب هو الرابع بني ألبومات 
لطيفة اخلليجية وقد مت تصوير اغنيات »احتدى« و»مملوح« و»كل واحد« 

باالضافة الى اغنيتها السنغل »نارك حطب«.
وعن تصوير كليب »عينك لبره«، قالت نهلة الفهد: انا حاليا باملونتاج 

لوضع اللمس���ات االخيرة على الكلي���ب، الفتة الى انها حرصت على 
تقدمي فكرة جديدة ومختلفة للطيفة. 

واضاف���ت: صورنا الكليب بأحد منتجع���ات ابوظبي مبنطقة 
غنت���وت وهي تقع بني دبي وابوظبي، ومت التصوير على مدى 

يومني وفي اكثر من لوكيشن وسيرى اجلمهور لطيفة بأكثر 
من »ل���وك« جديد، ونحن نخص جري���دة »األنباء« بهذه 

الصور احلصرية للكليب.
 وعن جديدها مع لطيف����ة، قالت: صورنا اغنية

»يا س����اهرين الليل« في منطقة راس اخليمة 
بأسلوب اخراج تراثي بحت، واتوقع ان تبث 

اغنية »عينك لبره« االيام املقبلة على 
اغلب القنوات املوسيقية.

نهلة ولطيفة في أبوظبي.. »عينهم لبره« 

عادل إمام

دومينيك حوراني

عادل إمام: »نازلي« و»الملك فاروق« تزوير للتاريخ 
والمهللون للملكية يكذبون.. والشعب »ماكانش عايش«!

القاهرة ـ سعيد محمود
صرح الفنان عادل إمام في معرض كالمه عن الزعيم جمال 
عبدالناص���ر وثورة يوليو خالل لقاء صحافي مع الزميل أمين 
احلكيم تناقلته جميع برامج »التوك شو«، بأن هناك عددا كبيرا 
من املسلسالت تزيف التاريخ وتقلب احلقائق، وخص بالذكر 

مسلسلي »نازلي« و»امللك فاروق«. 
وأضاف الزعيم: ان املهللني للملكية يكذبون وأن أحوال البلد 
قبل الثورة كانت في احلضيض والشعب »ماكانش عايش«. 

وطالب اجلميع بعدم تصديق الصورة التي حتاول تقدميها 
لنا هذه األيام مسلس���الت مثل »امللكة نازلي« ومن قبله »امللك 
فاروق«، واصفا ما يقدم في هذه النوعية من املسلس���الت بأنه 
تزوير للتاريخ وضحك على عقول األجيال اجلديدة من الشباب، 

على حد قوله.

دعت نانسي إلى أال تؤثر ابنتها على نجوميتها

دومينيك تنصح إليسا بالزواج قبل فوات األوان

في معلومات خاصة بـ »األنباء« انتقال قنوات الشركة إلى »برج الغزال«

سالم الهندي يرد من بيروت على شائعة إخراجه 
من »روتانا« بحضور حفل الوسوف وكرم

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اليزال احلديث عن رئيس 
»روتان���ا للصوتيات« س���الم 
الهندي الشغل الشاغل للكثير 
من وسائل اإلعالم منذ حوالي 
الشهرين وحتى الساعة، حيث 
رصدت وسائل اإلعالم اخبارا 
كثيرة عن استقالته او إقالته، 
والبعض ذه���ب للتحليل بأن 
إعالن األمي���ر الوليد بن طالل 
الس���كيت )كان  تفويض فهد 
الرئيس  يشغل منصب نائب 
التنفيذي للعمليات( بدال من 
د.وليد عرب هاش���م الذي كان 
يشغل منصب العضو املنتدب 
القابضة ألن  ملجموعة روتانا 
يح���ل محل األمي���ر في جميع 
أثار  التعامالت في املجموعة، 
اس���تياء عدد كبير من مديري 
الش���ركات والقطاع���ات ف���ي 
املجموعة، خاصة أن السكيت 
معروف عنه أنه شديد الطباع 
بجانب خالفاته مع عدد كبير 
من قي���ادات »روتان���ا«، لذلك 
سارع أكثر من 20 مديرا لتقدمي 
القرار  استقاالتهم فور إصدار 

مباش���رة، من بينهم س���الم الهندي مدير عام التعاقدات لشركة 
روتانا«. في حني نقلت بعض األخبار اإلعالمية أن أسباب تقدمي 
االس���تقالة، هي الضغوط التي متارس على س���الم الهندي في 
الفترة األخيرة وحتجيم صالحياته، وان ش���ركة »نيوز كورب« 
غير راضي���ة عما يوصف بالتدهور املالي الكبير في حس���ابات 
الشركة، وغير راضية أيضا عن الصفقة التي أبرمها سالم الهندي 
مع شركة »زين« لالتصاالت والتي على أساسها باعت »روتانا« 
حقوق »الديجيتال« لش���ركة »زين«، وه���و األمر الذي اعتبرته 
»نيوز كورب« صفقة غير منصفة للشركة وأنه كان يفترض أن 

يكون املردود املادي منها أكبر وأهم بكثير.

حفل مشترك

مقابل ذلك لم يس���لك الهندي الطريق التقليدي، أي البيانات 
اإلعالمية الصادرة عن مكتبه، للرد على الش���ائعات التي طالته 
مؤخرا حول إقالته واستقالته من منصبه وما تردد عن أنه غادر 
بش���كل مفاجئ وغامض مكتبه في بيروت دون علم أحد وحتى 
مديروه املقربون وقبل إنهاء سلسلة اجتماعاته املقررة مع عدد 
من الفنانني، فكان حضوره للحفل املش���ترك الذي أحياه كل من 
الفنانة جنوى كرم وس���لطان الطرب جورج وس���وف في فندق 
احلبتور مبناسبة عيد الفطر الس���عيد الرد املثالي الذي أسكت 

مطلقي الشائعات. 
وفي الوقت الذي لم تستطع أية وسيلة إعالمية حسم مصير 
العقد بني جورج وس���وف و»روتانا«، حي���ث تطرح معلومات 
إعالمية عن جتديد العقد لتعود نفس الوسيلة لنفي األمر تشير 
معلومات خاصة ب� »األنباء« عن أن العقد مت جتديده منذ 4 أشهر 

لسنوات ثالث وأللبومات ثالثة. 
حيث وصل الوسوف الى مسرح 
احلبتور مبعية الهندي لتقدمي 
الغنائية، أجنز نهاية  وصلته 
عيد الفط���ر تصوير »حلقات 
الت���ي تتناول  السبيس���يال« 
سيرته الفنية واحلياتية والتي 
ستعرض تزامنا على قناتي »إم 
تي في« و»روتانا«. أما الفنانة 
جنوى ك���رم التي كانت أيضا 
ومن على مسرح احلبتور حيت 
التي تواجدت  أسرة »روتانا« 
في احلفل وعلى رأسهم الهندي، 
ع���ادت والذي اس���تقبلته في 
منزلها بحضور مدير اعمالها 
واب���ن ش���قيقتها ط���ارق ابو 
الفنية  جودة ومدير الشؤون 
في »روتانا« طوني س���معان، 
وسيكون هناك اجتماع ثان بعد 
أسبوعني حيث سيعود الهندي 
الى بيروت الستكمال احملادثات 
في العقد الذي يبدو انه سيتم 
جتديده وسيطرح البوم الفنانة 
في عيد األضحى بعد ان زالت 
الطرفني. وتفيد  الشوائب بني 
معلوماتنا بأن الش���ركة كانت 
سددت للفنانة قسما من املستحقات املتوجبة في ذمتها لنجوى عن 

ألبومها السابق وحفالتها، على أن يتم تسديد ما تبقى قريبا.

برج الغزال

وعلى صعيد قن���وات »روتانا«، تفيد معلومات »األنباء« عن 
انتقال إدارة قنوات »روتانا« من مكاتب »برج الغزال« في بيروت 
الى منطقة أدما جونيه )بالتحديد الى مبنى »باك« الشركة التابعة 
حملطة ال� »إل بي س���ي«( حيث سيكون مقر تركي الشبانة مدير 
ع���ام قنوات »روتانا« ومارتني رحال مدي���رة »روتانا خليجية« 
وأماندا هارتفورد وجميع العاملني في قنوات »روتانا«. وال شك 
أن االنتقال هذا يدحض الشائعات التي أطلقت مؤخرا في اإلعالم 
حول ما وصف ب� »االستقالة الغامضة« لبيار الضاهر من رئاسة 
قنوات »روتانا«، خاصة أن مبنى »باك« )الشركة املنتجة للكثير 
م���ن برامج ال بي س���ي الفضائية واألرضية، وكان قد أسس���ها 
الش���يخ بيار الضاهر ثم اشترى األمير الوليد بن طالل أكثر من 
85% من أسهم محطة »إل بي سي- سات« التلفزيونية الفضائية 
وش���ركة »باك«( يخضع لإلشراف املباشر للشيخ بيار الضاهر، 
ما يس���هم في تس���هيل مهمة الضاهر في مراقبة سير العمل في 
قنواته وإدارتها بيد من حديد خاصة بعد أن أس���هب البعض في 
تسريب معلومات مدسوسة عن إقالته من منصبه في »روتانا«. 
ويتوقع أن ينتقل قريبا موظفو »روتانا ميديا سرفيسز« اخلاصة 
بإعالنات الشركة، إلى أدما أيضا، كما يتوقع إنشاء جهاز إعالمي 
موحد ل� »روتانا«الصوتي���ات و»روتانا« القنوات يكون مركزه 
في أدما وذلك خالل الفترة املقبلة ليهتم بكل الش���ؤون اإلعالمية 

اخلاصة باملجموعة.

دعت الفنانة اللبناني���ة دومينيك حوراني مواطنتها املطربة 
إليسا الى ضرورة االسراع بالزواج قبل فوات االوان، فيما نصحت 
نانسي عجرم باال تسمح البنتها ميال بان تأخذها من فنها وتؤثر 

على جنوميتها.
واوضحت دومينيك انها وجهت نصيحة لنانس���ي مفادها اال 
تسمح البنتها ميال بان تأخذها من فنها، وتؤثر على جنوميتها، 
وقالت: وجهت لها هذه النصيحة، الن نانسي طيبة، وشخصية 
زوجها اقوى من ش���خصيتها، وهو مسيطر عليها، فهي ضعيفة 
امامه وامام امومتها، بحس���ب مجلة س���يدتي. ورأت ان نانسي 
تعيش صراعا بني سلطة زوجها عليها من جهة، وسلطة جيجي 
المارا مدير اعمالها من جهة اخرى، وهو ما يعني انها س���تكون 
»ضحية« زوجها ومدير اعمالها جيجي المارا، وستعيش صراعا 

بسبب عدم قدرتها على التوفيق ما بني بيتها وعملها.
وللمفارقة فإن دومينيك وجهت نصيحة معاكسة للفنانة إليسا، 
حيث طلبت منها الزواج واجن���اب االطفال وبررت ذلك بالقول: 
»إليسا اكبر سنا من نانسي، وش���خصيتها اقوى من شخصية 
نانسي، وقادرة على الزواج واالجناب، وتأسيس عائلة من دون 
ان يتأثر فنها بالس���لب، يجب على إليسا ان تنجب طفال قبل ان 

يفوت االوان.

نانسي عجرم إليسا

رئيس »روتانا للصوتيات« سالم الهندي


