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ممثل���ة خليجية قاعدة 22
تدور على املنتجني علشان 
يشترون برنامجها اللي طاح 
بچبدها ألنها تبي تفتك منه 
ألنه كان وجه نحس عليها.. 

اهلل كرمي!

مقدم���ة برامج تبي تس���وي 
لنفسها برستيچ انها تفهم باملسرح 
طايحلته زلغ وايرات بزميالتها 
اللي كان���ت تترجاهم و»حتن« 
عليه���م انه���م يعلمونها أصول 

التقدمي.. احلمد هلل والشكر!

نحس برستيچ
مو معقول انه يطلع احد الشباب من 
فرقة مس���رح اخللي���ج العربي صاحبة 
اإلجنازات العريقة ويتسلم تكرميها في 
حفل ختام مهرجان أيام املسرح األخير 
وهو البس »شورت«، واملصيبة انه احلفل 

منقول على الهوا.. واهلل عيب!

شورت

كليب »أيوه« يثير جداًل بين مخرجه وشركة إنتاجه!

أحمد بدير ينصب على الشباب!
 القاهرة ـ سعيد محمود

بدأ منذ أيام تصوير الفيلم اجلديد »سفاري« الذي يقوم ببطولته 
النجم احمد بدير ويش���اركه البطولة عالء مرسي وسليمان عيد 
مع مجموعة كبيرة من الوجوه الش���ابة التي تظهر على شاشات 
السينما ألول مرة، والفيلم من تأليف محمد سليمان ومن اخراج 

مازن اجلبلي.
وتدور أحداث الفيلم في قالب غامض وكوميدي من خالل رحلة 
يق���وم بها مجموعة من طالب اح���دى اجلامعات اخلاصة ولكنهم 
يتوه���ون في الصحراء، ويتم اختطاف عدد منهم ثم يكتش���فون 
انه يتم تصويرهم م���ن احدى قنوات التلفزيون في برنامج على 
اله���واء ويتعرضون للعديد من املواقف الغريبة والكوميدية، من 
املعروف ان اجلبلي ق���ام بإخراج فيلم »بيتزا بيتزا« وفيلم »جال 
جال« و»بركان الغضب« وانه يعشق احليل السينمائية واستخدام 

اجلرافيك في أفالمه.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أث����ار كليب »اي����وه« للفنانة 
ناتاشا والذي عرضته قناة روتانا 
على شاشتها كعرض اول حيث 
سيتم بثه على الشاشات االخرى 
الحقا، اجلدل بني مخرج الكليب 
مازن سعيد وبني صاحب شركة 
انتاج اعمال الفنانة، ذياب متعب، 
خاصة بعد ان صرح املخرج بأنه 
كان وراء ايقاف بث الكليب النه 
مت عرض نسخة غير نهائية منه، 
وكانت الفنانة ناتاشا فوجئت بعدد 
من اتصاالت تس����ألها عن سبب 
توقيف كليب »ايوه« عبر شاشة 
روتانا ولكنها افادتنا بأنه لم يتم 
توقي����ف الكليب ب����ل هو مدعوم 
بشكل مكثف عبر روتانا موسيقى 
وروتانا كليب، وباتصالنا بذياب 

متعب منتج ومدير عام شركة ود 
لالنتاج الفني افادنا بان الكليب 
لم يتوقف ابدا وخالفا ملا صرح به 
مخرج الكليب مازن سعيد اكد لنا 
ذياب متعب انه هو الشخص املعني 
والوحيد الذي يحق له توقيف او 
بث اي كليب للفنانة ناتاشا وليس 
اي احد حتى وان كان ليس النسخة 
االصلية وزاد قائال: مع احترامي 
للخبر الذي نشر ان املخرج مازن 
سعيد قام باجراء اتصاالته واوقف 
الكليب فما دوري انا ودور شركة 

ود املنتجة للكليب اذن؟
فعن���د وصول���ي خبر بث 
الكليب مبسج على تلفوني وفيه 
التفاصيل ان الكليب الذي يتم 
عرضه ليس هو الذي مت جتهيزه 
مؤخرا اجريت اتصاال مع مدير 

الشؤون الفنية بالسعودية يحيى 
عمر ف���ور وصولي من القاهرة 
الى مطار الرياض وابلغته بان 
الكليب ليس هو الذي سنعرضه 
على شاشات روتانا وان النسخة 
اجلديدة ستصلك خالل ساعة الى 
منزلك وفعال تسلم نسخة الكليب 
السليمة من مدير مكتبنا بالقاهرة 
االستاذ شعيب ياسني وبعدها قام 
يحيى عمر مشكورا بارسال امييل 
لتلفزيون روتانا بوقف الكليب 
وانتظار النسخة اجلديدة وعرض 
الكليب مباش���رة وهذا الذي مت 
عند اول ليلة بث روتانا نسخة 
الكليب االولى ولكن نشكر املخرج 
مازن س���عيد على حرصه على 
ظهور الكليب بالشكل املناسب 
م���ع اني قد اخبرت���ه في نفس 

الكليب  الليلة بتحركنا اليقاف 
واخبرته مبا حصل عبر الهاتف 
مع يحيى عمر وان الكليب سيتم 
الكليب اجلديد  ايقافه وعرض 
ولكن ق���ام االخ مازن س���عيد 
بالذهاب في الي���وم التالي الى 
مكتب روتانا وقابل سعيد امام 
وناق���ش املوضوع معه وزوده 
بنسخة من الكليب النهائي، وقد 
اهتم فعال االخير باملوضوع وقام 
باالتصال باحملطة ملعرفة آخر 
تطورات ايقاف النسخة القدمية 
من الكليب وه���ذا ليس تقليال 
في س���عي املخرج مازن سعيد 
ولكن هذا دورنا نحن كأصحاب 
صالحية وشركة منتجة للفنانة 
ناتاش���ا ومتعاقدين مع شركة 

روتانا.

ناتاشا

املخرج عبداهلل املخيال

الشيخ دعيج اخلليفة 

رويدا احملروقي

أحمد بدير

مشهد من الكليب

تحت رعاية وحضور دعيج الخليفة بفندق هوليداي إن ـ السالمية
مدته 98 دقيقة ومن إنتاج الصندوق الدولي بأبوظبي

مؤتمر المحروقي اليوم »آي آي«!
حتت رعاية وحضور 
الش���يخ دعي���ج اخلليفة 
اليوم مؤمتر  يعقد مساء 
صحافي للمطربة اإلماراتية 
رويدا احملروقي املوجودة 
في البالد هذه األيام وذلك 
للحديث عن تعاونها مع 
الشيخ دعيج اخلليفة في 
ألبومها الغنائي املقبل الذي 

حتضر له اآلن.
املؤمت���ر س���يعقد في 
ال� 6.30 مس���اء في فندق 
الس���املية،   � إن  هوليداي 
الزمي���ل نايف  ويدي���ره 
الشمري حيث ستتحدث 
احملروقي خالل لقائه مع 
الصحاف���ة الكويتية بعد 
غياب طويل عن تعاوناتها 
اجلديدة في ألبومها املقبل 
وخصوصا مع الشيخ دعيج 
الى  اخلليف���ة، باإلضافة 
ردها على جميع االتهامات 
واالنتقادات التي واجهتها 
بعد تصوير اغنيتها »آي 
آي« م���ع املخرج حس���ني 
دشتي حيث اتهمها البعض 
بأنها تلعب ب� »الكاكاو« او 
الشيكوالتة حيث ظهرت 
وكأنها تس���تحم بها األمر 
الذي هاجمها الكثيرون مع 
ان ذلك كان خدعة بصرية 
من املخرج مثلما قالت في 

احد حواراتها السابقة.
أن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
الش���يخ دعيج  الش���اعر 
اخلليفة ستكون له بعض 
التعاونات الغنائية مع عدد 
من املطرب���ني اخلليجيني 
والع���رب باإلضاف���ة إلى 
تصديه لكتاب���ة عدد من 
الغنائية ألعمال  املقدمات 
درامية تصور خالل األيام 

املقبلة.

حكاية »طائر« المخيال »غدًا« في قاعة البصير

من أعمال املخيال الوثائقية وفي اإلطار الناقد الزميل عماد النويري

 مفرح الشمري
يعرض غدا في قاعة عبدالرزاق البصير في مبنى األمانة العامة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون مبنطقة الصوابر الفيلم الوثائقي 
السينمائي »حكاية طائر« سيناريو وإخراج عبداهلل املخيال وذلك 
بالتعاون مع نادي الكويت للسينما الذي يواصل أنشطته السينمائية 
األسبوعية لتسليط الضوء على املخرجني السينمائيني الكويتيني 

سواء الكبار منهم أو الشباب.
الفيلم مدته 98 دقيقة وهو من إنتاج الصندوق الدولي للحفاظ 
عل���ى »احلبارى« بأبوظبي وس���يعقبه لقاء م���ع املخرج عبداهلل 
املخيال امللقب ب� »مخرج الصحراء« مع احلضور وذلك للرد على 
تساؤالتهم واستفساراتهم حول هذا الفيلم الذي يتحدث عن حكاية 
طائر احلبارى في اخلليج وسيدير هذا اللقاء مدير نادي الكويت 

للسينما الزميل عماد النويري وذلك في ال� 8 مساء غد.
ويعتبر الفيلم فرصة للش���باب املوهوبني للتعرف على طرق 
تصويره والصعوبات التي واجهها مخرجه في تنفيذه خاصة ان 
املخرج عبداهلل املخيال له جتارب إخراجية جديرة باالحترام ألنه 
حريص على توثيق احلياة الطبيعية والبادية من خالل كاميرته 
التي قّدم من خاللها العديد من األفالم مثل »خفاف االبل« و»الغول« 
و»صحراء االمازيغ« و»أرض امللوك« وأخيرا »حكاية عمان« الذي 
يسلط الضوء على الوجه اخلفي لسلطنة عمان بطبيعتها الساحرة.

اجلدير بالذكر ان املخرج عبداهلل املخيال مشغول بتجميع معلومات 
عن الثقافة والصحراء والبيئة في الكويت وذلك ليشرع في تصوير 

فيلمه اجلديد متمنيا ان يجد الدعم الكافي من قبل املسؤولني.


