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              بيروت ـ بولين فاضل
الفنانة  ل���م تك���ن 
ميريام فارس تتصور 
يوما ان يصل عمل من 
اعمالها الى اجلمهور 
الروسي لدرجة انه 
تصدر على مدى 
 Best« �سنتني ال
 »Arabic songs
في كل روسيا، 
هي  األغني���ة 
من  »غمرني« 
األول  ألبومها 
»أنا والشوق«، 
اليوم  وحت���ى 
ال ت���دري ميريام 
كيف ذاع���ت االغنية 
وانتشرت في روسيا رغم انها 
لم تصور ولم تأخذ حقها من 
الدعم واالهتمام، املهم ان االغنية 
فرضت نفس���ها بنفسها وتخطت 
لبنان الى موسكو والشيشان، فبدأت ميريام 
بفضلها منذ نحو السنة في احياء احلفالت 
اخلاصة واألعراس حتى وصل بها النجاح 
الى احياء حفلني جماهيريني مؤخرا احدهما 
كان في الشيش���ان مبناسبة العيد الوطني 
لدولة الشيشان والثاني من اجل افتتاح اكبر 

دار ازياء هناك.
ومع النجاح الذي حققته في روس���يا 
بدأت ميريام فارس تتحدث عن تفاصيل 
رحلتها الشيشانية وكيف انها حلت في 
ضيافة الرئيس الشيشاني رمزان قاديروف 
واملصمم العاملي روبيترو كافالي الذي 
حضر مناسبة افتتاح دار االزياء وبحسب 
ميريام فإن الرئيس الشيش���اني كان 
مضيافا جدا وبعث بطائرة خاصة كي 

تقلها وفرقتها املوس���يقية في وقت الزمهم طيلة الوقت مستشارو 
الرئيس وسفير الشيشان في موسكو.

وتروي ميريام انها حني اعتلت املسرح لتغني عرفت عن نفسها 
بأنها فنانة من لبنان وحني انتهت من الغناء بادرها املصمم كافالي 
بالقول: »ل���م تكوني بحاجة الى القول ان���ك لبنانية اذ عرفت ذلك 
من أناقتك وجاذبيتك، اننت اللبنانيات كذلك«، وكش���فت ان الرئيس 
الشيش���اني دعاها الى املش���اركة في احلفل اجلماهيري الذي يقام 
سنويا في الشيشان وأتى لها مبصممات أزياء ألخذ مقاساتها لكونها 
س���ترتدي في احلفل الزي الشيشاني، كما كشفت عن عرض تلقته 

لتشارك فنانا شيشانيا ديو غنائيا وهي تقوم حاليا بدراسته.
الى جانب سعادتها بالنجاح الذي حصدته في روسيا والشيشان، 
تبدي الفنانة ميريام فارس فرحها باالصداء االيجابية التي يحققها 
كليبه���ا اجلديد »اللي بيحصل« والذي تعامل���ت فيه للمرة الثانية 
مع املخرج يحيى س���عادة رغم ان التع���اون األول في كليب »مكانه 
وي���ن« كانت حصيلته الكثير من النقد واجلدل، وبحس���ب ميريام 
فانه���ا لم تتأثر مبا كتب عن »مكانه وين« خصوصا ان البعض في 
رأيه���ا كتب بهدف التجريح ليس اال في حني ان البعض اآلخر كتب 

عن دراسة ودراية.
وتقول ميريام عن املخرج سعادة: أؤمن كثيرا مبوهبته وأرى انه 
ميلك عينا فنية، لذا فبعد كليب »مكانه وين« اخبرته بأنني سأصور 
معه اغنية ثاني���ة وحتديدا اغنية »اللي بيحصل« وعن تعاونها في 
كليب »اللي بيحصل« مع مدربة الرقص األجنبية بوليت مينوت التي 
سبق ان دربت كال من النجمات ماريا كاري وفيكتوريا بيكام ورميانا، 
قالت: »اس���تعنت باملدربة بوليت كي اطور نفسي في الرقص، وقد 
ابتكرت لي بعض اخلطوات اجلميلة التي جاءت مناسبة جدا للكليب، 
وما عرفت هو ان بوليت سعيدة جدا بالتعاون معي وهي تري الكليب 
جلميع الفنانني الذين تعمل معهم ومن بينهم جنوم كبار«، وردا على 
من انتقد لباس���ها اجلريء في الكليب، اكدت ان الثياب التي ارتدتها 
عادية جدا وترتديها اي فتاة متارس هواية الرقص او تقود الدراجة 
النارية، واضافت تقول: اذا كانت املرأة تتمتع بجس���د متناسق فمن 
اجلميل ابرازه ألنه س���يأتي وقت تتقدم فيه بالس���ن فيتغير شكلها 
وترغ���ب حينها في اخفاء عيوبه من خالل طريقة اللبس، ولم تنكر 
ميريام احتواء كليباتها نس���بة معينة من اجلرأة مؤكدة في الوقت 
نفسه ان جرأتها ال تستفز احدا وال تزعج احدا، في هذه الفترة تضع 
ميريام فارس اللمسات االخيرة على ألبومها اجلديد متهيدا لصدوره 
بداية العام 2010، واملميز فيه احت���واؤه اغنيات متنوعة باللهجات 
اللبنانية واملصرية واخلليجية 
واملغربية، اما االغنية املغربية 
فهي مبثابة لفتة من ميريام نحو 
الشعب املغربي الذي ملست حبه 
الكبير لها اثناء حفل احيته في 
كازابالنكا وحضره نحو 150 
الف ش���خص، اما على صعيد 
التمثيل فتدرس فارس الكثير 
من العروض من بينها عرض من 
الفنان تامر حسني وعرض آخر 
من املمثل احمد عز ملشاركتها 
افالمهما، وفي ضوء كل النجاح 
الذي حتققه ميريام فارس في 
السنوات االخيرة، يحلو للبعض 
ان يطلق عليها لقب »بيوسيه 
العرب« اما هي فتقول: »يكفيني 

ان اكون فقط ميريام«.

ممثل���ة »عاهدت« أحد 
املخرجني انها تكون معاه 
الدرامية  دائما في أعماله 
ألنه تعامله معاها وايد حلو 
ونساها ادوار الكومبارس.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثلة »شهدت« حالتها 
بالفترة االخيرة  الصحية 
بعض االضطرابات بسبب 
تناولها نوع من احلبوب 
لتخفي���ف وزنها بطريقة 

غلط.. ما تشوفني شر!

كومبارس حبوب

.. مع سالف فواخرجي في مسلسل »أسمهان«

ايليز

دومنيك حوراني

الكاتب الكبير أنيس منصور وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

فراس ابراهيم

تحت رعاية وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

ترفض أن تحرق نفسها في أعمال ال ترضي طموحها

تدرس عرضًا لمشاركة فنان شيشاني الغناء

أنيس منصور في حفل األكاديمية الدولية لإلعالم

دومنيك: صّناع األفالم سعوا الستثمار نجاحي

ميريام فارس: جرأتي ال تستفز أحدًا

فراس: »اغتيال شمس« في كييڤ

بعد نجاح »سامعين يا بنات«

جديد ايليز باللهجة البيضاء

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد جناح أغنياتها »محتاجة حس« و»العصفورة« و»س���امعني 
ي���ا بنات« حتضر الفنانة ايليز ألغنية جديدة باللهجة البيضاء من 
كلمات فارس اسكندر أحلان سليم سالمة، وقد مت التسجيل باستديو 
روجيه ابي عقل، باإلضافة الى إحياء عدة حفالت في األردن وسورية 
وأميركا، كما انها ستصور األغنية على طريقة الڤيديو كليب، وهي 
اآلن منهمكة في التحضير أللبوم جديد سيحمل على متنه اكثر من 

عشر أغنيات منوّعة.

دمشق ـ هدى العبود
ي���س���اف���ر ال��ف��ن��ان 
السوري فراس ابراهيم 
الى العاصمة األوكرانية 
كييڤ في األيام القليلة 
القادمة لتصوير بعض 
املسلسل  في  مشاهده 
املصري »اغتيال شمس« 
من تأليف محسن اجلالد، 
واخراج مجدي أبوعميرة، 
في  ابراهيم  وي��ش��ارك 
بطولة املسلسل كل من 
ياسر جالل ولقاء سويدان 
وسميحة أيوب وصفاء 

أبوالسعود. من ناحية ثانية، أصبح من املرجح ان يتأجل مشروع 
الشاعر  انتاج وبطولة مسلسل عن حياة  ابراهيم من اجل  فراس 
الراحل محمود درويش، حيث شارف السيناريست  الفلسطيني 
السوري حسن يوسف على االنتهاء من كتابة سيناريو مسلسل 
»درويش« ومن املقرر ان يقوم ابراهيم نفسه بدور الشاعر الراحل، 
فيما لم يحدد الى اآلن مخرج العمل، وأشار مراقبون الى ان املخرج 
التونسي املقيم في سورية شوقي املاجري قد يتولى هذه املهمة بعد 

جناحه الكبير في مسلسل أسمهان.
ويس���عى الفنان السوري الى انتاج مسلس���ل سيرة ذاتية آخر 
يوازي النجاح الذي حققه مسلس���ل »أسمهان« قبل عامني، علما أن 
ابراهيم أنتجه وقام بأحد األدوار الرئيسية فيه، فيما قامت الفنانة 
الس���ورية سالف فواخرجي بدور »أس���مهان«. وتشير أنباء الى ان 
املسلس���ل سيحمل اسم »ظل الغياب« وأثار نبأ البدء بالتحضير له 
ردود فعل متباينة. يذكر ان فراس ابراهيم قد انتهى من تصوير دوره 
في سباعية كوميدية في القاهرة من تأليف صالح معاطي واخراج 

محسن فكري وشارك فيها مجموعة من الفنانني املصريني.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أكدت الفنانة دومنيك حوراني ان العديد من السيناريوهات عرضت عليها 
خالل األعوام الثالثة املاضية حتديدا منذ حتقيق كليباتها الغنائية »عتريس« 
و»الس���ح الدح امبو« وغيرها لنجاح جيد ف���ي العديد من القنوات الغنائية 
اال انها لم جتد نفس���ها في أي من هذه السيناريوهات، بل شعرت ايضا بأن 
منتجي وصناع هذه األفالم سعوا الستثمار جناحها كمطربة في أفالمهم هذه 
بغض النظر عما اذا كانت هذه األدوار مناسبة لها أم ال، لذلك قررت أال حترق 

نفسها من خالل الظهور في أعمال لن حتقق طموحاتها.
واعتذرت عن عدم املشاركة في الكثير من األعمال بعكس بعض الفنانات 
الالتي قدمن الى مصر وقد احترقن بعد مشاركتهن في أعمال سينمائية دون 
املستوى. يذكر ان دومنيك تشارك املمثل محمد عادل في فيلم »هنروح للحب 
تاني« من اخراج احمد البدري، وقد أعربت دومنيك عن سعادتها بالعمل الذي 

رأت فيه انه سيكون نقطة حتول في مشوارها الفني.
الفيلم تدور احداثه حول الرومانس���ية التي يفتقدها الشباب، إضافة الى 
محاولة اس���تعادة أخالقيات املجتمع املصري األصيلة، ويشاركهما البطولة 
لبلبة وحس���ن حس���ني، تأليف هيثم وحيد، واخراج احمد البدري، وانتاج 

محمد السبكي.

أحمد الوسمي
يصل يوم االثنني املقبل الكاتب الكبير 
أنيس منصور الى الكويت حلضور حفل 
األكادميية الدولية لإلعالم الذي س����يقام 
الثالثاء املقبل الس����اعة الس����ابعة مساء 
بفندق ريجنسي، وذلك لتخريج دفعة من 
األكادميية »دورة دبلوم الصحافي الشامل« 
وسيكون احلفل برعاية وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل وبحضور 
مدير عام األكادميي����ة الدولي����ة يوس��ف 

الرفاع��ي.
حضور الكاتب الصحافي واألديب الكبير 
أنيس منصور لهذه الدورة جاء ملا يتمتع 

به منصور من جماهيرية كبيرة وملشواره 
الطويل الذي مازال مس����تمرا ويتمثل في 
أكثر من 215 كتابا، و15 مسلسال تلفزيونيا، 
إلى جان���ب آالف املق���االت الصحافي���ة 
اليومي�������ة واألس����بوعي���ة في صح��ف 

ع���دة.
ترأس الكثير م����ن الصحف واملجالت 
منه����ا حترير صحيف����ة ماي����و، مجالت 
العروة  اجليل، كاريكاتير، آخر س����اعة، 
الوثقى، وأس����س مجلتي اكتوبر ووادي 
الني���ل باإلضافة الى رئاس���ة حترير دار 
املعارف، وحصل على الدكت���وراه الفخري���ة 

مرت���ني.

يجيد الكاتب الكبير أنيس منصور عدة 
لغات: 

العربية واالجنليزية واألملانية واإليطالية 
والالتينية والفرنسية والروسية، وتتلمذ 
عل����ى يد األدي����ب عباس العق����اد ويهتم 
بالفلسفة الوجودية التي تع���رف عليه���ا 

مبك���را.
كما ان حضور الكات����ب الكبير أنيس 
منصور يشكل دعما كبيرا جليل الشباب 
الذي تخرج في األكادميية، حيث سيعطيهم 
حضوره حافزا ودعما معنويا كبيرا جدا 
بتواجد هرم من أهرام الصحافة العربية 

بينهم.

.. تغني مع الرئيس الشيشاني واملصمم العاملي روبرتو كافاليميريام فارس

ممثلة »عنيدة« طلبت من 
أحد املؤلفني كتابة س���يناريو 
عم���ل درامي حلري���ق عرس 
العيون علشان تكون البطلة 
فيه ومستعدة لتحمل تكاليفه.. 

احلمد هلل والشكر!

حريق


