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عمرو دياب في مسلسل رمضاني
القاهرة ـ سعيد محمود

بعد غياب كبير عن 
السينما والتمثيل يعود 
من جدي���د، والول مرة، 
في بطولة مطلقة الفنان 
عمرو دياب مبسلس���ل 
رمضاني تلفزيوني جديد 
تتولى انتاجه شركة جود 

نيوز.
واكدت اجلهة املنتجة 
املسلس���ل ضخ���م  ان 
وس���يكلف بشكل كبير 
حيث ان شركة جود نيوز 
من الشركات الكبرى التي 
تصرف بشكل ضخم على 
اعمالها وقد اتفقت شبكة 
تلفزي���ون احلياة على 
شراء املسلسل من اآلن 
لعرضه في رمضان املقبل 
على شاش���ة تلفزيون 

احلياة.

ميليسا

ألني خلف

كارمن لبس

عمرو دياب

باسكال مشعالني

مسرحية كوكب األحذية

أكدت أنها لم تغّير أسلوب غنائها

ميليسا: سأفسخ عقدي مع »روتانا« ألني تعبت نفسيًا!
وحتى اآلن لم يجلبوا ل����ي اي حفلة رغم 
كثرة احلفالت التي لديهم، واذا تقبلت فكرة 
التأخير باالنتاج فماذا عن عدم عرض االغاني، 
واذا وافقت على حجتهم بعدم عرض كليب 
»مفكر حالك مني« فمن الصعب ان اقبل بعدم 
عرض كليب »تعااللي« ألنه ال يتضمن أي 

شيء يستدعي االعتراض عليه.
هل تشعرين بأنك محاربة في الشركة؟

هذا ممكن، تصوري انه كان لدي حفلة 
مع »ايكون« في 14 اغسطس فاحضروا لي 

انذارا ملنعي من الغناء فيها.
ملاذا؟

ال اعرف، انا وقعت معهم ألجل االنتاج 
وتأمني احلفالت والنتيجة انهم ال يجلبون 
لي اي حفلة وال يقبل����ون ان أكون في اي 

حفلة اجلبها انا بدونهم.
هل تسعني الى العاملية من خالل غنائك مع 

فنان اجنبي؟
ال أضع العاملية هدفا امامي ولكن غنائي 
مع فنان اجنبي يفتح امامي ابوابا كثيرة، 
وال ارى اي خطأ في غنائي مع فنان عاملي، 

فهذا يزيد رصيدي لناحية اجلمهور.
هل ميكنك فس��خ عقدك م��ع روتانا دون 

حصول مشاكل؟
أجل، وهذا ما س����أفعله وس����أعود كما 
في السابق انتج اعمالي وأسّوق لها، فهذا 
افضل لي ولن يحصل مشاكل، ألن روتانا 
أخل����ت ببنود العقد لذا ادعوهم بكل محبة 
ان يتقبل����وا االمر ألني ال اريد اخلوض في 

متاهات الدعاوى.
ماذا حتضرين اآلن؟

لدي العديد من احلفالت في لبنان واالردن 
وهناك اغنية جديدة سأصورها قريبا والكثير 

من املشاريع املستقبلية.

عندم����ا وقعت مع روتانا كان االتفاق أن ال 
شروط حتدد عرض الكليبات التي أصورها 
ولكن حصل العكس واحلجة ان مالبس����ي 
قصيرة وهذا امر لم يقنعني باالضافة الى 

تفاصيل اخرى ال اريد اخلوض بها.
م����ن جهتي ال يوجد أي مش����كلة جتاه 
روتان����ا اال اني لن ابدل اس����لوبي الغنائي 

ألني مقتنعة به.
هل القصة مرتبطة باالس��لوب واملالبس 

فقط؟
اس����معي منذ وقعت عقدي مع روتانا 

حسب تعبيرهم ان سبب املنع هو ارتدائي 
مالبس قصيرة مع االش����ارة الى ان روتانا 
تعرض كليبات فيها من يرتدي مالبس شبه 
عار وال تنسي القبالت. بصراحة بعد اقل 
من س����نة على انضمامي الى روتانا اشعر 
بأني متعبة نفس����يا ولس����ت مقتنعة بكل 
م����ا يحصل معي الى حد ان����ي قدمت طلبا 
لفس����خ عقدي معهم فهذه الشركة ليست 

لي وبالعكس.
ملاذا؟ هل ألن جان صليبا خرج منها؟

انا ال اربط هذه املسائل ببعضها، ولكن 

بيروت ـ عبير حمدان
أك����دت الفنانة اللبنانية ميليس����ا انها 
ستفسخ عقدها مع روتانا ألنها تعبت من 
اس����لوب تعامل الشركة معها وعدم التزام 

االخيرة ببنود العقد.
وتقول ميليسا انها ال تقدم االغراء امنا 
تواك����ب املوضة وحس����ب لناحية اللباس 
وال تنوي تغيير اس����لوبها الغنائي ألنها 

مقتنعة به.
وعن غنائها م����ع فنان اجنبي تقول ان 
هذا االمر يفتح امامها ابوابا كثيرة وهي ال 
تفعل ذلك بحثا عن العاملية، كم��ا أك���دت 

ل� »األنباء« في احلوار اآلتي:
ملاذا يقال ان ميليسا فنانة اغراء؟

بصراحة ال اع����رف، رمبا القصة تكون 
حس����ب رؤية اآلخرين لالغراء، فهناك من 
يربط االغراء بلباس الفنانة وهذا ربط ليس 
في محله ألني من اللواتي يواكنب املوضة 
ليس اال وال ارتدي القصير بهدف االغراء، 

بل ألنه موضة.
ما االغراء برأيك؟

االغراء يكمن ف����ي احلركات التي تقوم 
بها فنانة ما ونوعية االغاني املصورة التي 
القص����ة مرتبطة بااليحاءات  اذن  تقدمها، 

واالسلوب وليس اللباس.
أال ترين ان مالبسك مثيرة وحتى طريقة 

رقصك في الكليبات؟
اطالقا، انا ارت����دي كأي فتاة من جيلي 
وضم����ن املعقول، اما فيما يتصل بالرقص 
فهذا هو اس����لوبي الذي يفرض عليَّ منطا 
معينا من االزياء فهل من املنطقي أن أرقص 
الهيب هوب بفستان طويل مثال، لو فعلت 

لبدا شكلي متنافيا مع فكرة الكليب.
ما قصة منع كليبك على شاشة روتانا؟

ألين تنفي انفصالها عن ملك جمال العرب
بيروت ـ بولين فاضل

نفت الفنانة الني 
خلف م���ا أوردته 
اح���دى املج���الت 
اللبنانية املعروفة 
حول انفصالها عن 
العرب  ملك جمال 
سابقا احمد صباغ 
بعد عالقة حب دامت 
نحو سنتني. واكدت 
ان حياتها اخلاصة 
خط احمر، متمنية 
عل���ى الصحاف���ة 
ان تت���رك حياتها 
وش���أنها وتهت���م 
بفنها ونتاجها الفني 
ولفتت  فحس���ب. 
ال���ى ان م���ا يطال 
العاطفية  عالقتها 
من شائعات يجعلها 
تتمسك اكثر فأكثر 
بحبيبه���ا احم���د 
صب���اغ، الس���يما 
انها تق���دره كثيرا 
انها لم  ومقتنع���ة 
ول���ن تعرف رجال 
مثله ف���ي حياتها. 
على الصعيد الفني، 
تعتزم الني تصوير 
اغنيته���ا االخيرة 
»ش���ايفو« عل���ى 
طريقة الڤيديو كليب 
في وقت تستمر في 
التحضي���ر بهدوء 
أللبوم كامل تنتجه 
على نفقتها اخلاصة 
في انتظار عثورها 
على ش���ركة انتاج 

تلبي طلباتها.

بعد إشادة الفنانين العرب واألجانب بها في بيروت

»العصفور األحدب« في مهرجان »أيام المسرح« السادس

مفرح الشمري
بعد النجاح الذي حققته مس���رحية 
»العصفور األحدب« في مهرجان اجلامعات 
املسرحي الذي اقيم في بيروت قبل شهرين، 
وافقت اللجنة املنظمة ملهرجان ايام املسرح 
للشباب في دورته السادسة على إدراج 
هذه املسرحية التي قام باخراجها استاذ 
قس���م التمثيل واالخراج باملعهد العالي 
للفنون املس���رحية هاني النصار ضمن 
ج���دول عروض املهرجان على أن تكون 
عرضا على الهامش، خاصة بعد اشادة 
الكثير من الفنانني املس���رحيني العرب 
واالجان���ب بالعرض الذي قدمه النصار 
خالل مهرجان اجلامعات املسرحي، حيث 
اعتبروا عرض »العصفور األحدب« من 
أبرز عروض هذه الدورة خاصة انه كان 
يناقش قضايا عربية مصيرية بأسلوب 

جميل بعيدا عن االسفاف واالبتذال.
وجاءت موافقة اللجنة املنظمة ملهرجان 
ايام املسرح على عرض املسرحية حتى 

يستفيد الشباب املشاركون في هذه الدورة 
من الرؤية االخراجية التي قدمها املخرج 
هاني النصار، خاص���ة انه تناول نصا 
مسرحيا لكاتب معروف بجرأته السياسية 
وهو الراحل محم���د املاغوط الذي كتب 
العديد من املسرحيات للفنان السوري 

دريد حلام.
مسرحية »الع�����صفور االح�����دب« 
ستعرض في 11/11 ع�����لى مسرح الدسمة 
وهي من بطولة عناصر ش���اب�����ة من 
امل��عهد العالي للفنون املس���رحية مثل 
عيسى ذياب، ايوب دشتي، حمد اشكناني 

وآخرين.
يذكر ان استاذ قسم التمثيل واالخراج 
العالي للفنون املسرحية هاني  باملعهد 
الكثير من املس���رحيات  ق���دم  النصار 
الناجحة في املهرجانات املسرحية مثل 
»كوكب االحذية« في مهرجان املس���رح 
الثامن والتي اش���اد الكثيرون بفكرتها 

اجلريئة.

عيسى ذياب أستاذ قسم التمثيل واإلخراج باملعهد هاني النصار

كارمن لبس من التلفزيون للسينما باسكال مشعالني »محبوبي جنوبي«
بعد متثيلها في ثالثة 
مسلسالت تلفزيونية 
مصرية ه���ي »البوابة 
الثانية« و»اس���ماعيل 
ياسني« و»الغروب من 
املمثلة  الغرب«، تلقت 
اللبنانية كارمن لبس 
عرضا للمش���اركة في 
فيلم سينمائي مصري 
ف���ي وق���ت تتحض���ر 
لب���دء تصوي���ر فيلم 
س���ينمائي لبناني مع 
املخ���رج بهيج حجيج 
في النصف الثاني من 
شهر ديسمبر، وتقول 
كارمن انه���ا لم تذهب 
الى مصر لتأخذ مكان 
احد ب���ل ذهبت لتثبت 
للمصريني من هي وما 
م���دى احترافه���ا، وقد 
الحظوا كم هي ملتزمة 
ومحترفة وتركز على 
الدور ال على الش���كل، 
فقالوا لها ملاذا لم تأتنا 

من قبل.

الفنان���ة  توجه���ت 
باس���كال مش���عالني 
الى مص���ر بعد حفلها 
الغنائ���ي ف���ي تونس 
ببع���ض  الرتباطه���ا 
االلتزامات قبل العودة 
الى لبنان واالستعداد 
لتصوير اغنية ثانية من 
البومها االخير »بحبك 
انا بحبك«، اما االغنية 
التي اختارتها باسكال 
فتحمل عنوان »محبوبي 
جنوب���ي«، علما بأنها 
تعتزم تصوير اغنية 
ثالثة م���ن األلبوم هي 
»سلمتلك قلبي«، على 
صعيد آخر اقرت باسكال 
ان مشروع زواجها ارجئ 
الى اجل غير مس���مى 
بسبب ظروف خاصة 
انها لم تفصح  اال  بها، 
عن هذه الظروف مكتفية 
بالقول ان الزواج قسمة 

ونصيب.


