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الفنية

مطربة »وعدت« أحد 
امللحنني بأنها راح تتعاون 
معاه ف����ي ألبومها الياي 
بس املشكلة ان هامللحن 
قاعد يدق على تلفونه كله 

مغلق.. اهلل يعينك!

ممث���ل ما »س���مع« 
 نصاي���ح ربع���ه بأن���ه 
م���ا يش���تغل م���ع أحد 
املخرجني اللي ما يعرف 
يتعام���ل إال بالصراخ.. 

تستاهل!

مذيع هاأليام مختفي 
 ع���ن الشاش���ة قاع���د 
يدّور واسطات علشان 
 ي���رد ببرنام���ج ق���وي 
 يعي���د له »أمج���اده«.. 

خير ان شاء اهلل!

وعد نصايح مختفي

»بعيوني« تجمع وائل كفوري ويارا

غريس تنتظر اإلفراج عن كليباتها

بات في حكم املؤكد ان أغنية ديو س���تجمع 
ب���ني الفنان وائل كفوري والفنانة يارا على ان 
تكون بعنوان »بعيوني« وحتمل توقيع الشاعر 
س���مير نخلة وامللحن طارق أبوجودة واملوزع 

جان ماري رياشي.
ويأتي هذا التعاون بني كفوري وأبوجودة 
بعد قطيعة بينهما دامت نحو سنتني وأعقبت 

سلسلة من النجاحات، واجلدير بالذكر ان احلديث 
كان يدور أخيرا حول ديو بني وائل كفوري ونانسي 
عجرم من توقيع امللحن سمير صفير، وال ندري ما 
إذا كان وائل استبدل الديو مع نانسي بالديو مع 
يارا السيما في ضوء عودة املياه الى مجاريها بينه 
وبني امللحن طارق أبوجودة الذي يدير أعمال يارا 

ويشرف عن قرب على كل خطواتها الفنية.

الفنانة غريس ديب  تنتظر 
االفراج عن الكليبات اخلمس����ة 
التي صورتها اخيرا مع املخرج 
كميل طانيوس علما ان التصوير 
الطريقة املسرحية في  مت على 
اطالالت متج����ددة ومميزة من 
حيث االفكار واالداء والتقنيات 
املستخدمة في االضاءة واالخراج 
واللوحات الراقصة، اما س����بب 
عدم عرض الكليبات حتى اليوم 
فيعود الى وجود نوع من اخلالف 
بني شركة »روتانا« منتجة هذه 
االعمال واملخرج كميل طانيوس 
الذي اليزال يحتفظ بالكليبات 
الى ح����ني تس����وية االمور مع 
»روتانا«، في هذا الوقت، تعمل 
غريس على اعداد البوم غنائي 
جديد س����يتضمن، كما األلبوم 
الس����ابق، اغنيات م����ن كلماتها 
واحلانها بعد جن����اح جتربتها 
في هذا املج����ال، وتفكر في اداء 
بعض اغنيات األلبوم بلغات عدة 
الفرنسية  جتيدها في مقدمتها 
واالجنليزي����ة، اما االغنية التي 
تتناول فيها موضوع االجهاض، 
فالتزال تنتظر جهة ترعى عملية 
تصويرها على طريقة الڤيديو 

كليب.

وائل كفوري

غريس ديب

يارا

ثمنت ظهورها على شاشة »الراي« من خالل »قلوب حائرة«

حال ُتبعد الظلم عن أسرتها بطريقتها الخاصة
مفرح الشمري

بع���د النجاح ال���ذي حققته ف���ي طلتها األولى 
التلفزيونية من خالل مسلس���ل »سارة« مع النجمة 
هدى حس���ني الذي عرض في ش���هر رمضان الفائت 
تترقب املمثلة حال ردة فعل املشاهدين على دورها في 
مسلسل »قلوب حائرة« تأليف محمود القاضي ومن 
اخراج هيثم الزرزوري ومن انتاج الش���اعر الغنائي 
خالد البذال »روتس لالنتاج الفني« والذي بدأت قناة 
»الراي« عرضه مطلع األس���بوع اجلاري ومن بطولة 
نخبة من النجوم مثل علي جمعة، هدى اخلطيب، منى 
شداد، سلمى سالم، ش���هاب حاجيه، صمود، عبداهلل 
بهمن وآخرين، حيث يسلط املسلسل الضوء على عدة 
قضايا اجتماعية منها »آفة املخ���درات« و»الزواج في 
الس���ر« اللتان تطرحان بأسلوب جديد لم يتصد له اي 
عمل سابق من خالل رؤية املخرج هيثم الزرزوري الذي 
يتعاون للمرة الثانية مع املنتج خالد البذال بعد النجاح 

الذي حققه مسلسله السابق »سقوط األقنعة«.
املمثلة حال عبرت ل� »األنباء« عن سعادتها للمشاركة 
في هذا العمل االجتماعي مع املنتج خالد البذال واملخرج 
هيثم الزرزوري ومع النجوم املشاركني في هذا املسلسل 
التي اس���تفادت منهم كثيرا خاصة انها وجه جديد على 
الساحة الفنية وحتاول جاهدة ترك بصمة »حلوة« لدورها 

في قلوب املشاهدين.
وثمنت ظهورها على شاشة قناة »الراي« التي تعتبرها من 
القنوات التي حترص على عرض ما هو مميز من مسلسالت 
محلية او عربية والدليل متيزها في شهر رمضان املاضي.
وجتسد حال في مسلسل »قلوب حائرة« دور هدى الفتاة 

التي حتاول ابعاد الظلم عن افراد اس���رتها بأس���لوبها 
اخلاص الذي سيكتشفه املشاهد اثناء متابعته حللقات 

املسلسل. حال

حال مع صمود في »قلوب حائرة«املنتج خالد البذال

عّبر عن إعجابه بقلة من المخرجين

سيمون أسمر: »استديو الفن« ال يشبه أي برنامج
أمثال  الزمن بالعم���ل معهم  هذا 
جورجيت صايغ وطروب ومحمد 
جم���ال والراحل فري���د األطرش 
التي أخرجتها التزال  واألغنيات 
مطلوبة حتى اآلن ثم من أين آتي 
بالوقت كي أخرج كليبات اليوم 
حني يك���ون ل���دي 4 برامج في 
األسبوع وعائلتي وارتباطاتي، 
لكل إنس���ان طاقة معينة اضافة 
الى ان اجلميع بات يقوم بإخراج 
األغاني كيفم���ا كان ولو لم يكن 

مخرجا.
املخرجني  ألس��ت راضيا ع��ن 

املوجودين؟
من يعجبونني قلة مثل سعيد 
امل���اروق وخاص���ة الكليب الذي 
أخرجه لنانسي مع الشاب األخرس 
»احساس جديد« لقد كان متميزا 

بفكرته وأسلوبه.
متى يبدأ بث »استديو الفن«؟

أكتوبر ونحن بدأنا  في شهر 
باستقبال املش���تركني آخر شهر 
أغسطس وحددنا اثنني كأعضاء 
في اللجنة هما جان ماري رياشي 
ورودي رحمة ونتصل بآخرين.

كيف س��يكون طابع »اس��تديو 
الفن« وه��ل هناك تغيير في النمط 

املعروف؟
أضفن���ا جلن���ة جدي���دة الى 
اللجنة األساسية وسأترك األمر 
مفاجأة وهناك جلنة ثالثة أفرادها 
الناس أي سيكون هناك تصويت 
النمط سريعا مواكبة  وسيكون 
البرنامج مرة  للعصر وسيجدد 

كل سنتني.
من سيقدمه؟

أنا أح���اول ان أج���د مقيمني 
تخرجوا من »استديو الفن« واذا 

لم أجد سنرى ما ميكن فعله.

وتوجهت الى »ام تي ڤي«؟
عقدي انتهى مع »ال بي سي« 
منذ السنة املاضية لكني تابعت 
معهم في برنامجني وبعدها أخذت 
تعويضا وغادرت وأنا اعتبر اني 
عملت في »ال بي سي« كل البرامج 
الى  املمكنة بدءا م���ن االخبارية 
برامج األطف���ال وبرامج األلعاب 
والبرامج الشعبية وحتى برامج 
األعياد واملناسبات وعلى مدى 17 
سنة كنت أقدم األفكار التي جذبت 

املشاهد وأظن انني اكتفيت.
مل��اذا أن��ت بعي��د ع��ن اخراج 

الكليبات؟
في بدايات���ي املهنية أخرجت 
كليبات لفنانني قد يحلم مخرجي 

كانوا مثل بعضهم.
م��ا الذي مييز »اس��تديو الفن« 

عن باقي برامج الهواة التي تلته؟
»استديو الفن« كان رائدا والذي 
قدمته بقية التلفزيونات من بعده 
ال يش���بهه بل هو فقرة مأخوذة 
من���ه كبرنامج متكامل فنحن في 
»استديو الفن« لم نقدم مطربني 
فقط بل قدمنا فئ���ات كثيرة من 
الشعر الى تقدمي البرامج والرقص 
والذين تخرج���وا منه ملعوا في 
مجاالتهم والذي ميزه هذا التنويع 
في الفقرات بحيث ال يشعر املشاهد 
الفن  بامللل. ان خريجي استديو 

استمروا وجميعكم تعرفونهم.
مل��اذا ترك��ت »ال ب��ي س��ي« 

مييزهم هو االداء باحساس وليس 
روعة الصوت.

مثل من؟
مثل جورج وسوف الن صوته 
ال يعتبر جميال لكن احساسه رائع 
وطريقة ادائه الغانيه وال تنسي 
حضوره على املسرح هذه صفات 

ساهمت بنجوميته.
هل تؤي��د فكرة محافظة الفنان 
عل��ى لون اش��تهر ب��ه ام التغيير 

افضل؟
اذا جنح الفن���ان بلون معني 
ومتيز فما الداعي ليغيره، انا مع 
ان يكون لكل فنان لونه الغنائي 
الذي ينفرد به على الساحة بني 
اقرانه واال ملاذا كثرة النجوم اذا 

بيروت ـ عبير حمدان
اختار املخرج اللبناني سيمون 
اسمر قناة »ام.تي.ڤي« اللبنانية 
كي يقدم برنامجه الشهير »استديو 
الفن«، مشيرا الى ان عقده مع »ال.
بي.سي« منذ سنة باالضافة الى 
انه قدم كل ان���واع البرامج على 
شاش���تها على مدى 17 عاما ولم 
يعد هناك ما يقدمه اآلن، ويشبه 
س���يمون اسمر الس���احة الفنية 
بحلب���ة الس���يرك اال ان الغربلة 
موج���ودة بنظره والدليل وجود 
فنانني حقيقيني اثبتوا حضورهم 
بجدارة، اما مقاييس النجم برأيه 
فتنحصر باالحساس واالداء اجليد 
واحلضور، كما اكد ل� »األنباء« في 

احلوار اآلتي نصه:
كيف يرى س��يمون اسمر الفن 

اليوم؟
الساحة الفنية شبيهة بحلبة 
الس���يرك وهناك فورة انتشرت 
كامل���رض في كل الوس���ط الفني 
لذا  اللبناني لكنها تبق���ى فورة 
الوقت والدليل  فهي تتغربل مع 
حجم واهمية االعمال التي شهدناها 
ه���ذا الصيف لنجوم مثل جنوى 
كرم ووائل كفوري ونوال الزغبي 
وغيرهم من الفنانني الالمعني الذين 
تعبوا وعملوا لسنوات طويلة كي 

يصلوا الى هذا املستوى.
ما مقاييس النجم بنظرك؟

النجم يجب ان ميتلك االحساس 
الفني واحلضور املسرحي والباقي 
تفاصيل اال ان الصفتني املذكورتني 
هما مقياس لتخطي كل الصعوبات 

بالنسبة الي فنان.
ماذا عن الصوت؟

يكفي ان يكون مقبوال والدليل 
ان هن���اك فنانني ملعوا رغم ان ما 

سيمون اسمر

عمرو رمزي

طلعت زكريا افتتح »مستر زيرو«
القاهرة ـ سعيد محمود

بدأت قن����اة »نايل اليف« عرض حلقات البرنامج 
التلفزيوني »مستر زيرو« بعد ان مت تأجيله الى ما 
بعد ش����هر رمضان، ويتصدى لتقدميه املمثل ومقدم 
البرامج عمرو رمزي وذلك مطلع االسبوع اجلاري.

وقال محمد النجار احد معدي البرنامج واملشارك 
في كتابة سيناريو احللقات ان اولى حلقات البرنامج 
اس����تضاف فيها الفنان طلعت زكريا لتتوالى بعدها 
استضافة جنوم الشاشة التلفزيونية والسينمائية.
وكان من املقرر عرض البرنامج في شهر رمضان 
في نفس توقيت عرض برنامج »البطل« الذي تقدمه 
االعالمية جنالء بدير ولكن السباب مجهولة مت تأجيله 

حتى يأخذ فرصته من املشاهدة بصورة اكبر.
تقوم فكرة برنامج »مس����تر زيرو« على مش����هد 
درامي جلرمية قتل او سرقة يقوم بالتمثيل فيه مذيع 
البرنام����ج عمرو رمزي ومحمد النجار باالضافة الى 
بعض املمثلني الشباب ومنهم حسن الرداد ونسرين 
امام وهاني رمزي وأحمد عزمي وادوارد وخالد أبوالنجا 
ورامز جالل، ويح����اول الفنان الضيف التوصل الى 
اجلاني بعد التعرض الى 4 متهمني، يذكر ان البرنامج 
فكرة طارق بركات وس����يناريو امجد مجدي ومحمد 

النجار ومن اخراج حسام اجلوهري.

طلعت زكريا


