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مطربة بعد ما صارت 
ممثلة هااليام »تشعر« 
انه الناس ابتعدوا عنها 
ادائها املصطنع  بسبب 
في مسلس���لها االخير.. 

صاحب البالني چذاب!

ممثلة بع���د ما عطت 
»عهد« لزميلتها انها ماراح 
تش���تغل اال معاها عطتها 
طاف م���ع اول مقابلة مع 
مخرج مسرحيتها اليديدة.. 

خووش عهد!

چذاب مقابلة
انه  منت����ج »ح����س« 
مو مرغوب فيه بالساحة 
النه وال فنان يبي يشتغل 
معاه بسبة بخله ولسانه 
الطوي����ل.. يبه انته وين 

واالنتاج وين!

إنتاج

)سعود سالم(جنوم مسرحية »قطعة 6« مع الزميل بشار جاسممحمد احلملي

كارول سماحة

سيمون حدشيتي

.. في مشهد من أحد كليباته الغنائية

كارول سماحة تغني
لمهرجان القاهرة لإلعالم الـ 15

نجوى سلطان تتوجه نحو السينما

تركي اليوسف بين كتاب
»رحالتي في بالدي« وتصوير »أسوار 3«

»حلفت بعمري«.. أيمن زبيب مع »روتانا«
بيروت ـ ندى مفرج

ع���ن  ص���در 
»روتانا«  شركة 
ألبوم الفنان أمين 
زبي���ب وعنوانه 
»حلفت بعمري«، 
شارك امين ألبومه 
اجلديد كوكبة من 
الشعراء وامللحنني 
واملوزعني ليقدم 
لنا اثنتي عش���ر 
»سميتك  اغنية: 
مام���ا« فولكلور 
لبنان���ي بطريقة 
مستحدثة وزعه 
موس���يقيا جان 

ماري رياش���ي، »كرمالك« من كلمات وأحلان سليم 
عساف وتوزيع مارك عبدالنور، »من هالليلة« من 
كلمات سليم عساف، أحلانها فولكلور وتوزيع طوني 
سابا، »حبي ليك« من كلمات مصطفى مرسي، أحلان 
وليد سعد وتوزيع عادل عايش، »بحبك واهلل« من 
كلمات احمد ماضي، أحلان امين زبيب وتوزيع ناصر 
االس���عد، »محبوبي« فولكل�ور مغربي من توزيع 
جان ماري رياش���ي، »حلفت بعمري« كتب كلماتها 
رياض علي وحلنها ثائر علي وتوزيع طوني سابا، 
»ال ي���ا حبيبي« كلمات س���مير نخلة وأحلان امين 
زبيب وتوزيع ناصر االس���عد، »انا ليا« من كلمات 
ادوار ميني وأحلان جورج مارديروس���يان وتوزيع 
ناصر االسعد، »ما بدا تقول« كلمات منير بوعساف 
وأحلان جان ماري رياشي وهيثم شولي وتوزيع جان 
ماري رياشي، »عمري وحياتي« من كلمات مصطفى 
مرسي وأحلان وليد سعد وتوزيع عادل عايش، »آه 
لو تعرف« من كلمات هاني عبدالكرمي وأحلان وليد 

سعد وتوزيع مدحت خميس.
لأللبوم احلدث اسلوب متجدد في األحلان والكلمات 
لنجم شعبي أثبت مقدرة وجناحا قياسيا ان في الغناء 
او في املناس���بات، ومت توزيع األلبوم في االسواق 

احمللية والعربية.

بيروت ـ ندى سعيد
اتفقت ادارة مهرجان القاهرة لالعالم العربي مع الفنانة كارول 
سماحة واملغربية جنات والفنانني هيثم شاكر وخالد سليم، اضافة 
الى رحاب مطاوع فنانة فرقة املوسيقى العربية، على احياء حفل 
افتتاح الدورة ال� 15 ملهرجان االعالم العربي الذي يقام في الفترة 
م���ن 11 الى 16 نوفمبر املقبل، ومن املقرر ان يش���هد حفل االفتتاح 
اوبريتا غنائيا من تأليف الشاعر جمال بخيت، وتلحني املوسيقار 

عمار الشريعي، واالخراج التلفزيوني للمخرج ميدو شعبان.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بع����د جناح حفالته����ا التي أحيتها خالل فص����ل الصيف في 
ال����دول العربية واالغترابية، وعودتها ال����ى لبنان للراحة قليال 
تس����افر الفنانة جنوى سلطان الى مصر للقاء بعض املخرجني 
واملنتجني الذين اتفقت معهم على قراءة بعض الس����يناريوهات 
التي حضرت لها لكي تدخل من خاللها مجال التمثيل في مصر، 
وكان قد عرض عليها فيلم اس����تعراضي، باالضافة الى تصوير 
فوازير حني كانت موجودة في مصر لتس����لمها جائزة أوسكار 
الڤيديو كليب لالغنية العربية، اال ان جنوى س����لطان لم تعط 

موافقتها أو رفضها بعد.
من ناحية اخرى، حتضر جنوى ايضا اغنيات ألبومها اجلديد 
وتستمع لبعض الكلمات واالحلان لتختار ما يعجبها من اعمال 

غنائية تضمها الى االلبوم الذي تعكف على حتضيره حاليا.

جدَول الفنان تركي اليوسف مواعيد رحالته في ربوع 
اململكة العربية السعودية لالعداد لكتابه اجلديد »رحالتي 
في بالدي« حسب توقيت تصوير مجموعة من املسلسالت 
التلفزيونية والتي من املنتظر ان يشارك بدور البطولة 
فيها خ����الل الفترة القليلة املقبل����ة، حيث يعتزم الفنان 
اليوسف زيارة جميع احملافظات السعودية على مرحلتني 
وتوثيقها في الكتاب اجلديد ويفصل بني هاتني املرحلتني 
تصوير عدد من مسلسالت شركة الصدف لالنتاج الصوتي 

واملرئي ومنها املسلسل االجتماعي »اسوار 3«.
يذكر ان االمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد 
وزير الثقافة واالعالم وصف اعتزام الفنان تركي اليوسف 
توثيق املعالم السياحية البارزة للمملكة في كتابه املصور 
»رحالتي في بالدي« بأنه خطوة مباركة وفكرة فريدة من 
نوعها حيث ابدى االمير تركي بن س����لطان تأييده لهذا 
املشروع النسجامه مع الرؤية والتوجه الوطني السعودي 
والذي يهدف الى ابراز دور السياحة كنشاط ثقافي يعبر 
ع����ن الهوية الوطنية والعمق التاريخي حلضارة اململكة 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني راعي النهضة في اململكة 

وسمو ولي عهده االمني وسمو النائب الثاني.
من جهته اشاد الفنان تركي اليوسف بالدعم والتأييد 
الذي وجده من االمير تركي بن س����لطان بن عبدالعزيز 
مساعد وزير الثقافة واالعالم لفكرته في اصدار هذا الكتاب، 
وقال انه يس����عى البراز جميع االماكن واآلثار واملتاحف 
واملنتزهات السياحية السعودية وتوثيقها بالصور في 

كتاب »رحالتي في بالدي«.

جنوى سلطان

تركي اليوسف

محمد الحملي: مهرجان »أيام المسرح« مهم وجمهوره ضخم

بشار جاسم
كعادته دائما يفاجئ الفنان واملخرج محمد احلملي 
جمهوره في مهرجان »أيام املسرح للشباب« من خالل 
العديد من االعمال الفنية، حيث يش���ارك في هذه 
الدورة مبسرحيتني كممثل وكمؤلف لينافس التسعة 
عروض املشاركة بدورته السادسة. »األنباء« دردشت 

مع احلملي عن مشاركته وفيما يلي التفاصيل:
كلمنا عن مش��اركتك في مهرجان »أيام املس��رح 

للشباب«
راح أشارك في املهرجان مبسرحيتني كممثل في 
حفل االفتتاح مع عبداهلل البدر وكمؤلف مع فرقة 

ستيج جروب.
بس أنت العادة تش��ارك كمؤلف ومخرج لس��تيج 

جروب؟
واهلل صارت عندي ظروف منعتني من االخراج، 
وفي نفس الوقت حبينا جندد الدماء وراح يخرج 

مسرحية »احلرب الباطنية« علي حسن.
ويضيف: أنا عموما أحرص في كل س���نة اني 
اشارك في مس���رح الشباب ألنه مهرجان مهم وله 
جمهور ضخم، خصوصا أنهم تعودوا على محمد 

احلملي.
كلمنا عن مسرحية حفل االفتتاح.

املسرحية اسمها »فرع قطعة 6« وهي من تأليف 
واخراج عب���داهلل البدر وبطول���ة عبداهلل خضر 
وعبداحملسن العمر ومالك وصادق بهبهاني ورندا 

وفهد البناي.
والعمل كوميدي؟

العمل كوميدي بحت وراح أقدم فيه شيء جديد 
أمتنى انه يعجب اجلمهور الكرمي.

وعمل ستيج جروب؟
العمل اسمه »احلرب الباطنية« وهو من تأليفي 
واخراج علي حس���ن وبطولة عبداحملس���ن العمر 
ونوف الس���لطان ومشاري املجيبل وحسني املهنا 

ومب���ارك بالل وأحمد خميس وبدر البناي ومحمد 
البناي وسالم السبتي واالشراف االداري عبداهلل 
حجي والعمل فيه فكرة جديدة سواء باالخراج او 

التأليف.
ما راح تخاف من العروض املنافسة؟

صدقن���ي أن���ا راح تالقيني مش���ارك في أغلب 
العروض.
شلون؟

يعني أس���اعد ربعي في مسرحياتهم ألن الكل 
يس���اعد الثاني وهذي ميزة املهرجان وكل الشكر 

ملسرح الشباب على ثقتهم فينا.

يشارك كممثل في »قطعة 6« ومؤلف بـ»الحرب الباطنية«

سيمون حدشيتي: عندما سمعت
خبر اغتيالي  في التلفزيون أُصبت بالرعب!

بيروت ـ بولين فاضل
لم يكن الفنان سيمون حدشيتي 
يتصور يوما ان يسمع خبر مقتله 
عبر احدى محطات التلفزيون في 
وقت هو فيه حّي ُيرزق وموجود 
برفقة زوجته وابنتيه، اال ان األمر 
حصل بالفعل حني وقع خالف عائلي 
بني شابني أدى الى مقتل أحدهما 
ويدعى سيمون حدشيتي، فما كان 
من احدى محطات التلفزيون اال 
ان بثت خبرا عاج����ال مفاده بان 
الفنان سيمون حدشيتي قد ُقتل 
في إش����كال. حدشيتي الذي يرى 
ان خطأ كهذا غير مسموح يقول 
انه لم يستغل ما حصل حتى انه 
أرج����أ طرح عمل جديد له بضعة 
أيام، »األنباء« سألت حدشيتي عن 

جديده وفيما يلي التفاصيل:
كيف كانت رّدة فعلك حني أعلنت 
إحدى وسائل اإلعالم املعروفة خبر 

مقتلك؟
بصراحة أنا نفسي خفت، حني 
س����معت اخلبر من خالل احدى 
التلفزي����ون »نقزت«  محط����ات 
وأصبت بالرعب رغم علمي بطبيعة 
احلال اني بخير، وفي احلال فّكرت 
بوالدي وأشقائي وشقيقاتي وما 
ميكن ان يحل بهم إن سمعوا باخلبر 
ولم يتسن لهم التأكد من صحته 
خصوص����ا ان الضغط على خط 
هاتفي وخ����ط هاتف البيت جعل 
االتصال بي متعذرا، وبالفعل احدى 
شقيقاتي أصيبت بانهيار عصبي 
واألخرى ال أعرف »شو صار لها«، 
ولكن حلسن احلظ ان والدي لم 
يعرف باخلبر وان زوجتي وابنتي 
كن معي حلظة بث اخلبر واال ال 

أدري ماذا كان حل بهم جميعا.
طرحت أغنية »بعش��ق بجنون« 

ماذا تقول عنها؟
األغنية كما تلك التي سبقتها 
»بكتير« من كلمات منير بوغسان 
وأحلان هشام بولس وهذا الثنائي 
يصن����ع منذ فترة كلم����ة جديدة 
ونغمة جديدة وخلطة موسيقية 
مميزة. األغنية صورتها مع املخرج 

ايلي سرور.
املالحظ ان��ك تأخ��ذ وقتك في 

حتضير أغنياتك وطرحها، ملاذا؟
أحب ان أعطي وقتي لألغنية 
بعيدا عن أي ضغط، كما اني لست 
من النوع الذي يقدم أيا كان فقط 
من أج����ل ان ُتعلق صوري اعلى 
الطرق واحظى بحملة إعالنية، في 

رأيي هذا ليس فنا وامنا جتارة.

ملاذا تنتج أعمالك على حس��ابك 
اخلاص وال ترتبط بشركة انتاج؟

اذا توافقت مع ش����ركة انتاج 
على مس����ار معني وخطة معينة 
فأنا حاضر لتوقيع عقد معها، لكن 
عسى ان اعثر على شركة تفهم علي 
وافهم عليه����ا، األكيد اني لن أدق 
باب أي شركة لن اذهب ألقول ألحد 
انظروا لدي عمل جميل، أعمالي 
تظهر على الشاش����ات وتبث في 
اإلذاعات واعتقد أنه واضح كم تأخذ 
مني جهدا وتعبا، الصحيح هو ان 
تأتي شركة االنتاج وتقول للفنان 

لكن خطواتك بطيئة؟
صحيح هي بطيئة لكنها ثابتة 

ومتينة.
ه��ذا الواقع أال يجعلك تش��عر 

مرات باليأس؟
لم أيأس أبدا وال أقبل ان أكون 
كذلك، أهم شيء اني متوكل على 
اهلل وعلى الناس الذين يحبونني 
وبإذن اهلل لن أعود الى الوراء، في 
النهاية أنا ال أقدم فّنا دون املستوى 
بل أبحث دوما عن الكلمة اجلميلة 
واللحن اجلميل، املهم اني مستمر 

ولو بإنتاجي املتواضع.

نحن معجبون مبسارك وصوتك 
وأغنياتك ونرغب في التعاون معك، 
أما ان أعد عشر أغنيات واذهب الى 
املعنيني في شركة االنتاج واقول 
لهم اس����معوا هذه األغنيات، فهذا 

ما ال ميكن ان أفعله.
هل انتشارك جيد في مصر؟

أكيد وفي فت����رة من الفترات 
ُطلبت كثي����را الى مصر وأحييت 
العديد من احلف����الت واألعراس، 
لكن رمب����ا هناك تقصير مني في 

تقدمي األغنية املصرية.
وملاذا ه��ذا التحف��ظ على غناء 

املصري؟
ما من حتفظ، املوس����يقى لغة 
كل الش����عوب، لكن املهم ان أعثر 

على أغنية تليق بي.
اي��ن أنت من اللون الفولكلوري 
اللبنان��ي ال��ذي يتجه الي��ه بكثافة 

فنانو اليوم؟
في جعبتي أغنية فولكلورية 
جميل����ة جدا لكن����ي احجمت عن 
طرحه����ا بعدما وج����دت اجلميع 
يغني اللون الفولكلوري منذ ستة 
أشهر وحتى اليوم، حتى ان هناك 
مطربني لم أتصورهم في حياتي 
يغن����ون الدبكة فإذا بهم يأخذون 
هذا املنحى فقط ألن املوجة الراهنة 

هي كذلك.
وأنت ما خطك الراهن؟

خط����ي ه����و خ����ط األغنيات 
الرومانسية في هذه الفترة أشعر 
بأني يجب ان أغني كذلك »ومش 

حابب فرقع وجنّ«.

أكد أن خطواته رغم بطئها إال أنها ثابتة

أمين زبيب


