
فنون
اخلميس 5 مارس 2015

22

العب كرة قدم عرض 
عليه احد املنتجني بطولة 

احد اعماله الفنية اللي 
يبي يصورها هالشهر 

بس هالالعب خايف من 
التجربة وللحني ما عطاه 

موافقته.. ترا التمثيل 
موهبة مو بس وسامة!

مطربة خليجية قاعدة 
تتخبط في مشاريعها 

الفنية اللي تشترك فيها 
وما همها اال تغيض 

زميالتها واملصيبة انه 
هالشي مكشوف.. 

ركزي في شغلچ احسن!

من البرامج االذاعية 
اجلميلة برنامج »ساعة 

كاسيت« اللي يبث يوميا 
 fm في محطة كويت
لفقراته املمتعة اللي 

تذكرنا بأغاني الزمن 
اجلميل.. 

عساكم على القوة!

قدممكشوف كاسيت

أحمد الفضلي

عادت الفنانة فاطمة الصفي 
لتشكل ثنائيا فنيا مع الفنانة 
ش���جون الهاجري بعد فراق 
لم يستمر ملدة طويلة، حيث 
من املقرر أن تشارك الصفي 
شوجي في بطولة املسلسل 
التلفزيوني »ذاكرة من ورق« 
وهو من تأليف عادل اجلابري 

بدأ املخرج السوري هيثم 
حقي تصوير مسلسله اجلديد 
»وقت مس����تقطع« في مدينة 
التركية. ويعيد هذا  مرس����ن 
الس����ورية يارا  الفنانة  العمل 
صبري إلى الشاشة من جديد 
بعد غي����اب حلوال����ي خمس 

النجمة املصرية  عرضت 
سمية اخلشاب حياتها للخطر 
بعدم���ا أصرت عل���ى تأدية 

»ذاكرة من ورق« يعود بالثنائي الصفي والهاجري

»وقت مستقطع« يعيد يارا صبري إلى الشاشة

إعدام نيكول سابا رمياً بالرصاص

سمية اخلشاب تخاطر بحياتها!

وإخ���راج عل���ي العلي، ومن 
املقرر أن يص���ور العمل بن 
الكوي���ت وعدد من العواصم 

األوروبية.
وتتمحور أحداث املسلسل 
عب���ر حكاي���ات مجموع���ة 
الط���اب والطالبات في  من 
اخلارج وب���ن عائاتهم في 
الكويت، حي���ث يقوم العمل 
مبزج قضايا الغربة واحلنن 
التي  للوطن واإلش���كاليات 
تواجه الش���باب في الغربة. 
ويش���هد العمل مشاركة عدد 
كبير م���ن الفنانن من داخل 
وخارج الكويت خاف وجود 

الهاجري والصفي.
الفترة  أن  اجلدير بالذكر 
املاضية شهدت ورود العديد من 
األقاويل التي أشارت لوجود 
خافات بن فاطمة وشجون 
على خلفية أحداث مسلسل 
»أنيسة الونيسة« ومشاركة 
النجمتن في العمل تؤكد عدم 

صحة هذه األقاويل.

س����نوات، حيث كان آخر عمل 
قدمته هو »جلسات نسائية«. 
وبعد األحداث في سورية، قامت 
يارا بنقل مقر إقامتها إلى دبي، 
ثم اعتذرت عن النصوص التي 
عرضت عليها كافة، في الوقت 
ال����ذي رفض����ت في����ه الظهور 
اإلعام����ي. وس����تطل صبري 
بش����خصية محامية في العمل 
الذي يتناول الوضع السوري 
الراهن وتداعياته وتأثيراته في 
حياة الناس ونزوحهم وهجرتهم 
الب����اد، فضا عن  إلى خارج 

املشكات األخرى.
يش����ار إلى أن العمل حمل 
اس����ما مبدئيا في وقت سابق 
وهو »وجوه وأماكن«، فيما مت 
االستقرار أخيرا على اسم »وقت 
مستقطع« املقرر عرضه خال 

موسم دراما رمضان 2015.

فاجأت النجمة اللبنانية 
نيكول سابا، متابعيها على 
مواقع التواصل االجتماعي، 
من خال نشر صورة جديدة 
لها، عبر حس���ابها الرسمي 
على »انستغرام«. وظهرت 
نيكول ف���ي إطالة غريبة، 
حيث ارتدت »بدلة اإلعدام« 
كاملة، دون اإلفصاح عن أي 
تفاصيل بخصوص هذا الزي، 
وعلق���ت قائلة: »قريبا«، ما 
أثار فض���ول متابعيها على 
مواقع التواصل االجتماعي، 
الذي���ن رجح���وا أن تكون 
هذه الصورة من مسلسلها 
اجلديد، أو فيلم س���ينمائي 

تتكتم على تفاصيله.
وتواصل نيكول س���ابا 
تصوير مسلس���لها اجلديد 
»ألف ليلة وليلة«، الذي من 
املقرر عرض���ه في رمضان 

املقبل.
يذكر ان الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا تشارك في بطولة 
فيلم »حياتي مدلدلة«، مع 
النجم املصري محمد سعد، 
وال���ذي من املق���رر أن يتم 
عرضه في موس���م الصيف 

املقبل.

أصعب مش���اهدها بنفس���ها 
ف���ي فيلم »الليل���ة الكبيرة« 
رغم اعت���راض املخرج خوفا 
عليها. وجتس���د سمية دور 
»فتاة اخلناجر« التي تقدم في 
املوالد الشعبية، حيث تقف 
الفتاة لتتلق���ى اخلناجر من 
كل اجتاه من دون أن تصاب. 
وأصرت س���مية على تقدمي 
املشهد بنفسها وجنحت فيه 

رغم مخاطرتها الكبيرة.
ويش���هد الفيل���م ع���ودة 
اخلشاب إلى السينما بعد غياب 
ثاثة أعوام منذ تقدميها فيلم 
»ساعة ونصف«. كما تواصل 
حاليا تصوير مسلسل »يانا 
يانتي« مع فيفي عبده واملقرر 

عرضه في رمضان املقبل.

شجون وفاطمة الصفي

يارا صبري

نيكول سابا

صورة إعدام نيكول

سمية اخلشاب

مذيعة أميركية تُسقط إميا شاه على البساط األحمر!

وهو م���ن إخراجها وإخراج 
املخ���رج البحريني املرحوم 
محمد جاسم شويطر، وأيضا 
عرض املهرجان فيلمها »أمتنى 

لو كنا راقصن« من إخراج 
محمد عياد ولم يحصد الكليب 
والفيلم أي جائزة من جوائز 

املهرجان.

املهرجان اختار  أن  يذكر 
كليب اميا »علقيني« ليعرض 
الس���ينما في  ألول مرة في 
 The Blue Diamond مسرح

مفرح الشمري
@Mefrehs

تسببت املذيعة االميركية 
اوريانا في سقوط املطربة اميا 
شاه على البساط االحمر في 
 Winter Film Awards مهرجان
املقام في مانهاتن نيويورك، 
وذلك ألنها حتبها كثيرا، حيث 
دفعتها بحماس لتسقط اميا 
شاه بسبب حذائها العالي الذي 
تلبسه ألول مرة في حياتها، 
األمر الذي ضحكت عليه اميا 
كثيرا في الفيلم املوثق والذي 
يظهر فيه حضور احد األطباء 
بسرعة ليكشف عن نبضها، 
لكنها أخبرته بأنها بخير وان 
قدميها فقط تأملتا جدا بسبب 

هذا احلذاء.

حلظة سقوط اميا بعد أن دفعتها املذيعة األميركيةاميا تغني على املسرح

عبير شمس الدين »مروجة مخدرات«
التي  الفتاة  فلعب���ت دور 
يعش���قها البط���ل، عندما 
كانت جارته، ولكن شاءت 
االقدار وتزوجت وسافرت 
إلى الص���ن، لكن زوجي 
توفاه اهلل بعد سبع عشرة 
إلى  س���نة، وعندما عدت 
التقيت به مجددا،  وطني 
فتتملكه رغب���ة االرتباط 
واحلن���ن للماضي، لكننا 
ل���م نرتبط وات���رك بقية 
القصة للمشاهد، و»فارس 
وخمس عوانس« من تأليف 
احمد سامة وإخراج فادي 

سليم.
وأشارت شمس الدين إلى 
مشاركتها في هذا املوسم من 
خال عملن من إخراج فادي 
غازي وهما مسلسل »مآسي 
على مقاسي«، وهو مؤلف من 
مجموعة لوحات، سنشاهده 
من خال عشرين لوحة قدمت 
كل منها »كركترا« مختلفا عن 
اآلخر، وتنوعت شخصياتها 
ب���ن الصبي���ة والعجوز 
 والعان����س. أما مسلس����ل 
»أبو دزينة« فقدمت دورا 
وصفته بانه مفاجأة، وقالت: 
أقدم فيه دورا لن يعرفني 
من يراني فيه، وفضلت عدم 
اإلفصاح عن تفاصيله حتى 

موعد آخر.

التلفزيون���ي  لإلنت���اج 
واإلذاعي.

وتابعت: أما في مسلسل 
»فارس وخمس عوانس« 

س���امي اجلنادي وتأليف 
عبدالعزي���ز،  س���ليمان 
وس���يناريو عثمان جحا 
وإنتاج املؤسس���ة العامة 

دمشق ـ هدى العبود

بعد االنتهاء من تصوير 
لقاء خاص لها في التلفزيون 
السوري، التقت »األنباء« 
الفنانة عبير شمس الدين 
فأكدت أنه���ا تعمل حاليا 
للموس���م الدرامي اجلديد 
أربع���ة أعم���ال تنوع���ت 
بن االجتماع���ي املعاصر 

والكوميدي.
وعن ش���خصيتها في 
مسلسل »دامسكو« تقول 
عبير: أجسد دور فتاة تدعى 
»ندى« وهي من الشخصيات 
املس���تهجنة حقيق���ة في 
العرب���ي عامة  املجتم���ع 
والس���وري خاصة، لكنها 
حقيقة حتدث، واتس���مت 
الشخصية باجلرأة، واقصد 
ان جتارة املخدرات جرمية 
يعاقب عليها القانون، كما 
أنها تقتل املجتمع وتساهم 
في فساده وضياع شبابه 
وكل من يحاول أن يتعاطاه، 
إضافة إلى أن ندى تاجرت 
بأمور أخرى، إضافة إلى أنها 
ترتبط بعاقات متشعبة مع 
أشخاص متنفذين، وعندما 
يعترضها اح���د الضباط 
في األم���ن اجلنائي تدمر، 
و»دامس���كو« من إخراج 

عبير شمس الدين

ماغي أبوغصن لـ »األنباء«: أنا في مرحلة جميلة وال أهتم للتجريح
بيروت ـ بولين فاضل

بقدر استمتاع ماغي أبوغصن مبرحلتها التمثيلية الراهنة بقدر قلقها 
على النجاح واالسم، الشيء األكيد أن ماغي حاضرة اليوم لتلقف فرصها 
الذهبية والذهاب أبعد في االنتشار إلى آفاق النجومية العربية، قلقها 
األقرب هو على بطولتها إلى جانب كل من سيرين عبدالنور وعابد فهد 

السيما انها تنظر إلى العمل كخطوة عربية مهمة بالنسبة إليها. 
»األنباء« حاورت ماغي أبوغصن، فإلى التفاصيل:

أحدث عمل لك فيلم »ڤيتامني« من بطولتك واملمثل كارلوس عازار، 
اطمأننت إلى جناح الفيلم؟

٭ أكيد لكني بدأت أقلق على العمل التالي، راحتي عموما تكون لفترة 
وجيزة.

تفوق فيلم »ڤيتامني« بأصدائه على فيلمك السابق »Bébé«؟
٭ أعتقد أن النجاح متواز وكل فيلم نال حقه.

رغم ما تقولينه ثمة أفالم انتقدت بقسوة فيلم »ڤيتامني«، ألم يؤثر 
األمر عليك؟

٭ عندما يأتي صحافيون وأساتذة وينتقدون باحتراف ولياقة، فهذا 
ال يضر أبدا وأنا أستمع إلى مثل هذا النقد ألتطور، النقد بديهي وأهم 

صناع الفن تعرضوا للنق���د الاذع، عموما النقد الذي ال يهدف اال 
إلى التجريح لم تتخط نسبته 1% في »ڤيتامن«.

ماذا كان مبرره؟
٭ ال أدري ولم أهتم لألمر بصراحة، »نحن عارفن حالنا ش���و 
عاملن« وبالتالي تكفيني ما كتبته شريحة كبيرة من األقام 

احملترمة واحملترفة.

جديدك التالي مسلسل »24 قيراط« إلى جانب كل من 
سيرين عبدالنور وعابد فهد، كم تقولني عليه لتحقيق 

االنتشار العربي؟
٭ األكيد أن هذا املسلس���ل سيش���كل خطوة مهمة لي 
لتحقيق االنتش���ار العربي، خصوصا ان دوري فيه 

جميل جدا وتركيبة املسلسل ككل رائعة فضا عن 
أنه يضم أبطاال »بياخدوا العقل«.

كم تأخر انتشارك العربي؟
٭ قبل أن أع���رف في لبنان، كنت 

معروفة ف���ي الدول العربية من 
خال األعمال الس���ورية التي 

ش���اركت فيه���ا، إال انن���ي 
انقطعت تسع سنوات عن 

التمثيل بسبب الزواج 
واإلجناب، من هنا ال 

أعتبر أني تأخرت 
هي  قناعتي  بل 
أن كل شيء يأتي 
في أوانه وقد أتى 
وأنا  األوان  هذا 

حاضرة له.

في التمثيل أنت 
اليوم في مرحلة 

ذهبية؟
٭ احلمد هلل أنا 
اليوم في مرحلة 

جميلة جدا.

يقلقك الوقوف إلى جانب سيرين عبدالنور وعابد فهد أم على 
العكس يجعلك تطمئنني إلى قوة العمل؟

٭ االثنان معا، ال ش���ك أن لس���يرين وعابد جمهورهما وشهرتهما وأنا 
كماغي عندما أدخل أي عمل حتى لو لم تش���اركني فيه أس���ماء كبيرة 

أشعر مبسؤولية كبيرة.

أنت بطلة في »24 قيراط« أم البطولة لسيرين عبدالنور؟
٭ البطولة هي ثاثية.

هذا كان شرطك؟
٭ أنا ال أضع شروطا، بل إن األمور حتصل من تلقاء نفسها، يعني قد 

أشاركك في املستقبل في حلقة واحدة من مسلسل.

توافقني؟
٭ طبعا أوافق إذا استفزني الدور وشعرت بأني أضيف إليه ويضيف 

إلي.

جتمعك صداقة بسيرين عبدالنور، هل لكونها تتعاون مع زوجك 
املنتج جمال سنان وبالتالي ثمة مصلحة مشتركة؟

٭ قبل أن تتعاون مع زوجي وحتى قبل أن يدخل زوجي مجال 
اإلنتاج العربي، جتمعني بسيرين صداقة، سيرين 
متلك نفسية جميلة وهي باختصار »شبعانة« 

من كل شيء وأنا أحبها وأحب نفسيتها.

ملاذا قلت مرة ان البعض لم يتقبل 
جناحك األخير كممثلة؟

٭ في أي مجال بديهي اال يتقبل البعض 
جناح اآلخر وهذا أمر مؤسف.

ملست ذلك عن كثب؟
٭ طبعا ملسته.

وأي خالصة فرجت بها، أن تخدري 
اآلخرين، أال تفرحي لهم، ماذا؟

٭ سلبيات اآلخرين ال أدعها تؤثر علي 
وكل ما أفعله هو أن أبتعد عن هؤالء، 
مازلت أفرح لغيري كما في السابق 
وأكثر، وبالتالي ليس عندي عقدة 
الرقم واحد أو عق���دة »أنا أو ال 
أحد« وعندما يتخطى اإلنسان 
هذه العقدة يدرك ان الساحة 

تتسع للجميع.

هل من 
»ڤيتو« 

لديك على 
أسماء 
معينة؟

٭ ال أضع »ڤيتو« 
على أحد وفي حال لم 
أكن متوافقة مع زميل، 
أفضل أن أنسحب من 
العمل على أن ينسحب 
هو، مستحيل أن أمثل 
مع أشخاص ال جتمعني 
بهم عاق���ة طيبة، هذا 

شرط أساسي.


