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يعشق الغناء في الكويت ألن جمهورها »غير« و»ذويق« ألبعد احلدود

عبادي اجلوهر لـ»األنباء«: أشارك في » حتكيم «برامج اكتشاف املواهب
إذا كانت كلمتي مسموعة بها ألني ما أحب أكون فيها »ديكور«!

وانا من طبع����ي صريح و» 
اللي بقلبي على لس����اني وال 
احب الل����ف والدوران«، فمن 
يريدني في جلنة حتكيم يجب 

ان يحترم شروطي اوال.
وعن جديده، ذكر اخطبوط 
الع���ود عب���ادي اجلوهر انه 
يستعد لطرح البومه اجلديد 
في عي���د الفطر املقبل والذي 
يتضمن الوانا جديدة ومختلفة 
ويتعاون فيه مع نخبة كبيرة 
من الشعراء وامللحنني، حيث 
سيجمعه للمرة االولى تعاون 
مع امللحن الكبير يوسف املهنا، 
يتمنى ان ينال اعجاب جمهوره 
في اخلليج والوطن العربي.

مفرح الشمري  ٭
mefrehs@

 وبخص����وص رأي����ه في 
برامج اكتشاف املواهب مثل» 
ارب ايدول« و»اكس فاكتور« 
وغيرها، قال انها برامج جيدة 
تساعد صاحب املوهبة احلقيقة 
على البروز اعالميا خصوصا 
ان هذه البرامج حاليا توجد 
فيها اصوات جميلة يش����ار 
اليها بالبنان ومتتلك املوهبة 
والقدرات الفنية التي تؤهلها 

لدخول الساحة بقوة.
وبسؤاله هل يوافق على 
املش����اركة في جلنة حتكيم 
تل����ك البرام����ج اذا ع����رض 
اوافق بشروط  عليه، اجاب: 
ان تكون كلمتي مس����موعة 
النن����ي ال احب ان اكون مثل 
»الديكور« جالس فقط دون 
االخ����ذ بكالمي ومبقترحاتي 

جميع اجللسات التي تقام.
واستطرد قائال: بالنسبة 
اعلنتها  انا  جللسات وناسة 
س����ابقا انني ال اش����ارك في 
املجان اال في ظروف معينة، 
وجتمعني براشد املاجد عالقة 
طيبة لكن ه����ذا ال يعني ان 
اشارك في جلساته باملجان 
خصوصا ان جلسات وناسة 
حتظى برعاية كبيرة من بعض 
الش����ركات ولديه����ا ميزانية 
فلماذا اغني باملجان خصوصا 
ان الذي تكلم معي بش����أنها 
ليس راشد املاجد وامنا شخص 
آخر، اما جلسات الدانة التي 
ش����اركت فيها فكان التعامل 
فيها مختلفا وس����عدت جدا 
باملشاركة فيها مع نخبة من 

مطربي اخلليج.

عن جمي����ع الدويتوات التي 
عملت في السابق ألنه يحمل 
اس����م الراحلة وردة واسمي 
في كلمات����ه ويرجع الفضل 
الكبير لعمل هذا الدويتو الى 
املهنا  الكبير يوسف  امللحن 
ال����ذي جتمعني ب����ه صداقة 
قوية، واالمر كذلك بالنسبة 
للراحلة وردة اجلزائرية ولوال 
الت����ي بذلها امللحن  اجلهود 
املهنا ملا كان  الكبير يوسف 
ه����ذا الدويتو ال����ذي أعتبره 
اضافة ملسيرتي الفنية ظهر 
الى النور وأحبته اجلماهير 

العربية.
وعن مشاركته في جلسات 
الدانة وعدم مش����اركته في 
جلسات وناسة، ذكر انه ليس 
من الضروري مشاركته في 

االغنية اخلليجية تنافس بقوة 
في الساحة العربية .

وأب����دى املط����رب القدير 
عبادي اجلوهر اس����تعداده 
لتلح����ني اوبريت اجلنادرية 
التي ش����ارك فيه كمغن في 
اذا مت تكليفه  بعض دوراته 
بذلك م����ن القائمني على هذا 

االوبريت.
وبخصوص الدويتو الذي 
الراحل����ة وردة  جمعه م����ع 
اجلزائرية قال ان »القدر« هو 
الذي جمعه مع هذه املطربة 
الرائعة التي يعشق صوتها، 
وبوفاتها خس����رت االغنية 
العربي����ة اح����دى ركائزه����ا 

املهمة.
واض����اف: دويت����و »زمن 
ماهو زمان����ي« كان يختلف 

العود«  عبر »اخطب����وط 
الثال����ث لالغنية  والضل����ع 
الس����عودية املطرب عبادي 
اجلوهر عن سعادته للغناء في 
الكويت التي يعشقها،  وذلك 
في افتتاح مهرجان »صيفي 
ثقافي« بدورته الثامنة النها 
متتلك جمهورا »غير « حسب 
وصفه، جمهورا متذوقا ألبعد 
حد، يدفع اي مطرب ألن يعطي 

كل ما عنده إلسعاده.
وأكد في حواره مع »األنباء« 
ان االغنية اخلليجية ال تزال 
في املقدمة النها متتلك شعراء 
ومطربني وملحنني اليزالون 
يحافظون على اهميتها وابراز 
هويتها رغ����م وجود بعض 
االغاني حاليا التي لم تضف 
لها اي شيء، ومع ذلك التزال 

الراحلة وردة مع عبادي في كليب »زمن ما هو زماني«عبادي اجلوهر اثناء التحضير للدويتو مع الراحلة وردة اجلزائرية  اخطبوط العود عبادي اجلوهر اثناء حديثه مع الزميل مفرح الشمري 

»القدر « هو الذي 
جمعني بالراحلة 

وردة اجلزائرية 
وال أنسى 

جهود يوسف املهنا 
في دويتو

»زمن ماهو زماني«

»العبيط« جتربة 
خاصة جداً.. 
واألفالم كلها 
ال تنجح اآلن 

»الفرعون« الذي 
أقدمه في رمضان 
أنتقد به العنجهية 

والتسلط

أنا صريح واللي 
بقلبي على لساني 

وماحب اللف 
والدوران

أكد أن »فبراير األسود« جتربة ممتعة رغم الكوميديا السوداء املوجودة فيه

»الفرعون« خالد صالح:  ال أخاف املنافسة
 وهى كفيلة بإثبات قدراتي

»مظلمة البنات« يجمع عال غامن واللبنانية مروى مرة ثانية

هلل قدمنا فيه مباراة فنية 
رائعة ومجهدة.

وماذا عن فيلمك 
»احلرامي والعبيط«؟

٭ احلمد هلل يقابل بإعجاب 
الناس واجلمهور، وهو أول 
تعاون بيني وبني صديقي 
خالد الصاوي بعد االحتراف 
وإن ش���اء اهلل يكون عند 
حس���ن ظن الناس، الفيلم 
كتابة أحم���د عبداهلل وهو 
الصديق الثالث الذي متنيت 
العم���ل معه وإخراج محمد 
مصطف���ى وتعاونت معه 
املوسم املاضى في مسلسل 

»9 جامعة الدول«.

وما اجلديد الذي 
تقدمه من خالل 

شخصية »العبيط« 
في الفيلم؟

٭ اعتم���دت فيه���ا عل���ى 
كتابة املؤلف أحمد عبداهلل 
وصراح���ة كنت خائفا جدا 
من الفيلم ألنه دور صعب 
وخارج اإلطار، وحسب ردود 
الفع���ل الت���ي جاءتني فقد 

قوبلت الشخصية بنجاح.

لكن البعض يعيب 
عليك قبول البطوالت 

اجلماعية بعدما 
أصبحت جنما؟

٭ لألس���ف كالم ف���ارغ، 
فالنجومي���ة احلق���ة ه���ي 
الت���ي تعترف بأن البطولة 
اجلماعي���ة اقص���ر طريق 
للنجاح وه���ذا ال مينع ان 

أقدم أعماال منفردة.
 

البعض يتخوف من 
املسلسل اجلديد 

فرعون الذي ستقدمه 
في شهر رمضان؟

٭ التح���دي ضخم جدا مع 
املخرج محمد علي وجومانا 
مراد، ومرعوب جدا من هذه 
الش���خصية، وفرعون في 
العمل نقصد به أي شخص 
يستغل قدراته ألخذ أشياء 
ليست ملكه ويرهب اآلخرين، 
جتد ذل���ك في املدرس الذي 
يعطي دروسا خصوصية 
رغما عن الطالب وعند سائق 
امليكروباص الذي »يبلطج« 
على ال���ركاب، وأي موظف 
يعتق���د أن وظيفت���ه هي 
سلطته، العمل يطرح حالة 
الفرعنة التي ميكن أن تلعب 
بنا ونلعب بها. والعمل فيه 
حالة م���ن الفنية والتمثيل 
الشديد وأمتنى من اهلل ان 
يعجب الناس خصوصا ان 
لي جتارب ف���ي هذا اللون 
ناجحة جدا مثل شخصية 
الريس عمر حرب الشرير 

مع خالد يوسف.

هل تتخوف من 
عرض كل هذه 

األعمال في شهر 
رمضان؟

٭ )ضح���ك( طبعا ال، و 
كثرة اإلنتاج شيء يفرح 
ألن هذا معن���اه ان هناك 
عمال وهناك آالف البيوت 
املفتوحة م���ن وراء هذه 
الصناعة، واملنافس���ة ال 
تخيفني على اإلطالق بل 
الظهور بعمل مميز وسط 
هذه األعم���ال معناه انك 
جنح���ت للغاية ووصلت 

الى كل الناس.

القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

العلمي السليم، وينقل جميع 
التناقضات التي عشناها في 
فترة ما قبل الثورة وامتدت 

الى ما بعد الثورة. 

لكن الفيلم لم يقابل 
بالنجاح اجلماهيري 

املنتظر.
٭ كل األفالم اآلن ال حتقق 
إيرادات بسبب ظروف البلد 
وحالة القلق واالنتظار، لكن 
هناك مجاالت تسويق أخرى 

للفيلم ولن يخسر. 

هل شعرت باختالف 
في أدائك لشخصية 

د.حسن عالم 
االجتماع وانت 

تقدمها ألول مرة؟
٭ كما قلت ل���ك ان البالك 
كومي���دي ليس���ت لعبتي 
وال أح���ب التواجد في هذه 
املنطق���ة لكنني حاولت ان 
أكون مرنا قدر املس���تطاع 
ألن به ش���به استعراضات 
وأدرك���ت أنني أمام جتربة 
مختلفة ويجب أن أقدم نفسي 
بروح جديدة، تدربت عليها 
في بروڤات عديدة وصراحة 
ساعدني محمد أمني واحلمد 

يعتبر الفنان خالد صالح 
واحدا م���ن كبار املوهوبني 
الذين ظهروا في السنوات 
األخيرة واستطاع ان يقدم 
كوكتيال متنوعا من األدوار 
اجلادة والكوميدية وحفر 
اسمه بني كبار جنوم الفن 
منذ ظهوره في أفالم احمد 
الس���قا ثم أفالم عادل إمام، 
ومن خالل أفالمه اجلريئة 
ومنها: هي فوضى والريس 

عمر حرب وغيرهما.
 خالد صالح تألق مؤخرا 
ف���ي العدي���د م���ن األعمال 
الس���ينمائية والدرامي���ة 
ويستعد ملوجة من األعمال 
التقت  اجلميلة.. »األنباء« 
صالح وحتدث���ت معه عن 
فيلم���ه اجلدي���د »احلرامي 
و»فبراي���ر  والعبي���ط« 
القادمة  األس���ود« وأعماله 
مثل »فرع���ون« وغيرها.. 

فإلى التفاصيل: 
البداية من فيلم 

»فبراير األسود«.. 
البعض اطلق انتقادات 

واسعة جتاه الفيلم 
وآخرون رأوه جتربة 

مختلفة.. ما رأيك؟
٭ أنا محظ���وظ بالتعاون 
مع املخرج محمد أمني ألنني 
أتابعه منذ أول أعماله »فيلم 
ثقافي« حتى فيلمه األخير 
»بنتني من مصر« فهو مخرج 
صاحب مدرس���ة وتكنيك 
ورؤي���ة مختلفة يلعب في 
منطقة درامية مبفرده وهى 
»الب���الك كوميدي«، وثبت 
أقدامه كمب���دع في »فبراير 
األس���ود«، والفيل���م يقدم 
تكثيفا دراميا حول وضع 
املجتمع في ظل العشوائية 
وغياب القان���ون والتفكير 

خالد صالح 

زهرة لزياد خوري من أحالم بعد خروجه 
من »آرب آيدول«.. و اخلتام سيحييه فنان العرب

أحالم تتوسط عساف وخوري 

خوري مبنطقة اخلطر ليخرج 
األخير لكي يصل كل من أحمد 
جمال ومحمد عساف وفرح 

يوسف الى حلقة اخلتام.
ومن املقرر أن يكون ضيف 
حلقة اجلمع���ة املقبل الفنان 
عاصي احلالن���ي، بينما في 
حلق���ة اخلتام يوم الس���بت 
املقبل سيحييها فنان العرب 
محمد عبده، وجاءت كلمات 
الوداع من جلنة التحكيم لزياد 
بأن نصحه راغب بالنظر الى 

نصف الكأس املمتلئ، وقالت 
له نانس���ي ان الف���روق في 
نس���بة التصويت بينه وبني 
زمالئه بسيطة، ووصفه حسن 
باملتواضع وأنه حسن اخللق، 
كما قدمت أحالم لزياد زهرة 
الياسمني ليتذكرها ويتذكر أن 

يتابع مسيرة جناحه.

انحصر لقب »آرب آيدول« 
بني املص���ري أحم���د جمال 
والفلس���طيني محمد عساف 
والس���ورية فرح يوس���ف، 
وذلك بعد خ���روج اللبناني 
زياد خ���وري في حلقة أمس 
من برنامج اكتشاف املواهب 

»آرب آيدول«.
وكانت ضيفة برنامج أمس 
إلى  الفنانة أحالم، باإلضافة 
دورها كعضو جلنة حتكيم مع 
كل من نانسي عجرم، راغب 
عالمة، وحس���ن الش���افعي، 
وقدقدمت أحالم ثالث فقرات 
غنائية تناولت خاللها مجموعة 
من أغانيها، وفي الفقرة الثانية 
ش���اركها املتسابقون الغناء، 
وكان ضمنهم س���لمى رشيد 
وبرواس حسني املتسابقتان 
البرنامج معا  اللتان غادرتا 

األسبوع املاضي.
وصعد راغب عالمة ليشارك 
أحالم الغناء في األغنية التي 
أهدتها له، وقدم محمد عساف 
مع فرح مزجا ألغنيتي »بيحن« 
لوائ���ل كافوري، و»انت إيه« 
لنانسي عجرم، كما غنى أحمد 
جمال مع زياد خوري دويتو 
أغنية »أحتدى العالم« لصابر 
فنان العرب محمد عبده الرباعي، ووقفت فرح مع زياد 

كالم مضحك، وقالت: »ال أعرف 
من هي جوليا، وال يهمني إذا 
مت إغالق كباريهات الهرم من 
عدمه، وه���ذه الدعوة جتعل 
اجلمه���ور يس���تخف مبهنة 
الرقص الش���رقي«. وأشارت 
إل���ى أنها ل���ن تتظاهر إال إذا 
مت منع مهنة الرقص نهائيا، 
وقالت: »وقته���ا لن نتظاهر 
ببدل الرقص، لكن س���نحكم 
عقولنا، ونعبر عن اعتراضنا 
من خالل نقابة املهن التمثيلية 

التي ننتمي إليها«.

دينا: هذا ما سأفعله إذا منع الرقص في مصر
الراقص���ة دين���ا  قال���ت 
إن مطل���ب تأس���يس نقابة 
للراقصات صعب التنفيذ ألن 
عدد الراقصات في مصر قليل 
للغاية وغير كاف إلقامة نقابة 
لهم، مشيرة إلى نقابة املمثلني 
حاليا تضم الراقصات إلى أحد 

أقسامها.
واعتب���رت دينا أن دعوة 
الراقص���ة جولي���ا ش���اهني 
للتظاهر ببدالت الرقص أمام 
قصر الرئاسة احتجاجا على 
دينا غلق كباريهات ش���ارع الهرم 

نشبت خالفات أخرى بعدها 
اتهمت مروى عال فيها بأنها 
سرقت دورها في مسلسل 
»شارع عبد العزيز« الذي 
مت عرضه العام قبل املاضي 
حسبما ذكر موقع »السينما 

كوم«.
كما أكد املوقع أن عالقة 
النجمتني حاليا جيدا جدا، 
وأنهما ستقومان ببطولة 

الفيلم جنبا إلى جنبا.
فيلم»مظلمة البنات« من 
إنتاج هاني وليم وتأليف 
هيثم وحيد وإخراج محمد 
حمدي ويشارك في بطولته 

أحمد فهمي ولطفي لبيب، 
إل���ى 5 فنانات  باإلضافة 
شابات يقمن بالتمثيل ألول 
مرة و3 فنانني شباب أيضا 
مت اختيارهم من ورش���ة 

متثيل د.عبدالهادي.
ويعد هذا الفيلم التعاون 
الثاني على التوالي بني عال 
غامن ومحمد حمدي وهاني 
وليم، بع���د تعاونهم معا 
في فيلم »31 � 12« الذي مت 
عرضه في دور الس���ينما 
األربعاء املاضي بعد سلسلة 

طويلة من التأجيالت.

وافقت الفنانة عال غامن 
على بطولة فيلم »مظلمة 
البن���ات« أم���ام الفنان���ة 
اللبنانية مروى، في ثاني 
تعاون يجمع بينهما بعدما 
تعاونتا من قبل في فيلم 
إنتاج 2010،  »أحاسيس« 
الذي فجر خالفات عديدة 
بينهم���ا، حي���ث اتهم���ت 
الفنان���ة عال غامن  مروى 
وقتها بأنها املسؤولة عن 
تسريب الڤيديو الذي تظهر 
فيه عاري���ة ضمن أحداث 
الفيلم، وهو الڤيديو الذي 
أثار ضجة كبيرة وقتها، كما 

مروىعال غامن 


