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انها 30 مطرب����ة »أمنيته����ا« 
تش������ارك ف��ي مهرج�ان هال 
فبراير الي����اي هاأليام قاعدة 
تدور على واسطة قوية تؤثر 
على أصحاب املهرجان... خير 

إن شاء اهلل!

مراق���ب ف��ي اإلذاع������ة 
مو »حامد« ربه انه للحني قاعد 
في مكانه رغم التجاوزات اللي 
في عمله واملصيبة ما يرد على 
أحد.. هذا وانته مراقب عي�ل 

لو مدير شتسوي!

مشاركة تجاوزات
تلفزيون���ي  مخ���رج 
 يعتق��د ان أعماله »خالدة« 
منبطة چبده م���ن مقدمة 
الل���ي ش���ايفة  برنام���ج 
نفس���ها إعالمية كبيرة.. 

اهلل يعينك!

إعالمية

النبهان مع املسلم في املسرحية

الفنان القدير جاسم النبهان مع بدور

حسني اجلسمي

سميرة سعيد

بعد استبعاده من وفد بالده

حسين الجسمي: لو عرفت أن الحفل 
في القاهرة وطني لشاركت مجانًا

سميرة سعيد تحلم بجائزة الجرامي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اكد الفنان حسني اجلسمي في رده على خبر طلبه 
مبلغا كبيرا ووضعه ش���روطا على املشاركة مع وفد 
بالده في مهرجان اإلعالم ف���ي القاهرة وما رافق هذا 
من تشكيك في وطنية املطرب اإلماراتي، انه لم يتلق 
أي دعوة رسمية س���واء كانت كتابية أو شفهية من 
أي جهة كانت للمش���اركة في احلفل الفني الذي كان 
يعتزم وفد دولة اإلمارات العربية املتحدة إقامته في 
القاهرة ضمن انشطة مهرجان القاهرة لإلعالم العربي 
»لذا ال يح���ق ألي كان أن يتهمني بالتقصير في أداء 

واجبي الوطني«.
وقال اجلس���مي ان ما حدث هو مجرد طلب شفهي 
من أحد األصدقاء الذي نقل لي رغبة أحمد املنصوري 
مدير قناة س���ما دب���ي في معرفة أج���ري عن احلفل 
ومستلزمات إقامته لي ولفريق عملي وفرقتي املوسيقية 
للمش���اركة في حفل فني في القاهرة ضمن انش���طة 
مهرج���ان القاهرة لإلعالم العرب���ي، دون أن يذكر لي 
أن هذا احلفل س���يكون ضمن انشطة وفد الدولة إلى 

املهرجان أو بهدف وطني.
وأكد اجلسمي أنه لو كان على علم بأن هذا احلفل 
وطني يقيمه وفد اإلمارات املنتدب إلى القاهرة ملا تأخر 
حلظة عن املشاركة ودون أجر نهائيا، مؤكدا أنه لم يدر 
ظهره لوطنه احلبيب ولن يديره يوما لهذا الوطن الذي 
يفتخر باالنتماء إليه. وأضاف اجلس���مي أن وطنيته 
خط أحمر ال يس���مح ألي كان بأن يشكك فيها، وقال 
انه يشعر بأنه أس���د عرينه اإلمارات، وأوضح أن ما 
أشير حول األجر واملتطلبات فهذا حقه وحق العاملني 

معه وليس غريبا.

القاهرة ـ سعيد محمود
تواصل الفنانة املغربية سميرة سعيد التحضير أللبومها 
الغنائي املقبل رغم عدم اتفاقها على االنضمام الى أي شركة 
انتاج حتى اآلن بعد انتهاء عقدها مع شركة عالم الفن بعد 
ان رفضت التجديد لضعف املقابل املادي والصعوبات التي 
واجهها ألبومها األخير »أيام حياتي«. وبالفعل تعقد سميرة 
جلسات عمل مع الشاعر الغنائي أمين بهجت قمر واملوزع 
طارق مدكور الختيار أغنية سنجل جديدة ستقوم بطرحها 
قريبا إلرضاء جمهورها وعشاقها حتى صدور األلبوم، األغنية 
تنتجها سميرة على نفقتها اخلاصة وستقوم بتصويرها 

بطريقة الڤيديو كليب.
 سميرة سعيد أو »الديفا« كما يحب عشاقها ان يطلقوا 
عليها تفكر جديا في اإلنتاج الغنائي لنفس����ها خاصة انها 
لم تصل لنقطة اتفاق بينها وبني الشركات التي فاوضتها 
وأبرزه����ا »روتانا«، لذا قررت االنتاج على نفقتها اخلاصة 

مع االتفاق مع إحدى الشركات لتوزيع األلبوم. 
كما حتلم بالفوز بجائزة اجلرامي العاملية واصفة اياها 
بأنها اجلائزة األهم في عالم املوس����يقى، واحلصول عليها 
ليس باألمر السهل، بل يستلزم التواجد في الساحة الغنائية 

الغربية، ويفوز بها من تصبح ألغانيه شهرة عاملية.

مزيد من الرعب والكوميديا وبكامل نجومها في عيد األضحى على مسرح سينما غرناطة

عبداهلل البدر: »اإلنس والجن« غيّرت في نهج المسرح الكويتي

كان مدهشا للجميع.
ولفت البدر الى ان القضايا التي 
يتناولها العرض ليست سطحية 
أو هامشية بل قضايا يومية ملحة 

تطرح بكل جرأة وحيادية من خالل 
اس���لوب كوميدي هادف، مشددا 
على ان مسرح السالم مستمر في 
نهجه حيال تبني القضايا املهمة 

من خالل خشبة املسرح.
وأكد ان املشاركني في العرض 
لديهم اصرار في أن تكون عروض 
عيد األضحى لها اسلوب مختلف 
ف���ي االعتب���ار دخول  واضعني 
اجلمهور مرة أخ���رى للعرض، 
وهو ما جعل اجلميع يبذل جهودا 
كبيرة م���ن اجل تطوير العرض 

بشكل مشوق.

مباراة

وأش���ار البدر الى ان مشاركة 
هذا الكم الكبير من النجوم جعل 
العرض أشبه باملباراة الكل يريد 
ان يقدم أفضل ما عنده، مشيرا الى 
ان هذا الكم من النجوم قليال ما 

يجتمعون في عرض مسرحي.
اجلدير بالذك���ر ان مسرحي���ة  
»اإلنس واجلن« م���ن تأليف جمال 
سالم، واخراج الف�ن���ان عبدالعزيز 
املسلم، ويش����ارك في بط��ولته���ا 
كوكب���ة كبي���رة من النجوم في 
مقدمت���هم الفنان الق�دير جاس���م 
النبهان مع عبدالعزيز املس�����لم 
وانتص���ار الشراح وهب���ة الدري 
وزهرة عرفات وعبداحملسن العمر 
البدر  الش�طي وعبداهلل  وجمال 

والفنان��ة ب��دور وغيره���م.
 وق��د كت�����ب كلمات أغانيها 
الشاعر الش���يخ دعيج اخلليفة 
العلي وصاغ  والشاعر سام���ي 
الف���رح���ان  ع���ادل  أحلانه���ا 
وج��اس���م اخلل���ف، كذلك يقود 
فريق االستعراض فيها يوسف 

احلشاش.

ألبومها الثاني من ألحان وليد سعد والبزنس بدأته قبل الفن

رجاء قصابني: الفنان الحقيقي ال يتنازل
من أجل الشهرة خصوصًا إذا امتلك الموهبة

ندى مفرج سعيد
»تعالى حبيبي« األغنية األولى التي تطلقها جنمة برنامج »اكسير 
النجاح »خارج عباءة »روتانا« الشركة التي دعمتها سابقا بقوة. رجاء 
قصابني التي حتضر لطرح ألبومها الثاني مع شركة »ارابيكا« اآلن ترى 

ان تعاقدها اجلديد بالنيات بنظرها والناجح يفرض نفسه.
محادثة لبقة تعرف كيف جتيب مبا يتالءم مع تطلعاتها، وهي الداخلة 
الى الفن من باب العمل اخلاص وقد أسست لنفسها مهنة حتميها عوز 
األي����ام املقبلة في حال قطع باب الغن����اء امامها، وهي تعمل في جتهيز 

املستشفيات في املغرب. »األنباء« التقت قصابني فكان هذا اللقاء:
ماذا عن أول عمل لك مع »ارابيكا« وأين كنت ما بني انفصالك عن »روتانا« 

والعودة اليوم؟
أغنية »تعالى حبيبي« مصرية كتبها د.نبيل خلف أحلان وليد سعد 
توزيع عادل عايش وصورتها مع املخرج اميل سليالتي. انا اشعر انني 
أتعامل مع كل أغنية كأنه أول عمل لي ومبس����ؤولية. منذ طرح »حبيب 
القلب« وحتى اليوم هنالك عام من الغياب البناء، فألبومي الثاني سيطرح 
خالل ش����هرين. وفترة الس����نة تعتبر مهنيا مثالية إلطالق أي عمل. لم 
اشعر انني غبت كثيرا خاصة ان دخولي الى الساحة الفنية جاء بدعم 
كبير وبقوة من خالل برنامج اسبوعي حيث عمل الكثيرون من شركة 
روتانا لي من قلبهم. اما »ارابيكا« فيعملون على تقدميي بش����كل جديد 
للناس واالستاذ محمد ياسني سلس وصاحب خبرة فنية والعمل معه 

ومع مارسيل الزغبي ممتع.
ماذا عن الغموض الذي س��اد في فسخ عقدك مع »روتانا« وما صحة ان 

املشكلة بدأت مع اغنية »يا حبيب القلب«؟
انا ال أعرف الس����بب، فأغنية »يا حبي����ب القلب« فولكلورية قدمية 
وحقوق األغنية لم تكن مس����جلة ف����ي املغرب، كما غناها عدد كبير من 
الفنانني املغاربة قبلي وسوقوها. وعائلة الفنان محترمون جدا والتي 
رفعت الدعوى هي ابنة للفنان وتعيش في فرنسا وهي كانت السبب في 
م����وت والدها. وقد قالت لي زوجة الفنان الراحل انه لو كان حيا لكانت 
الفرحة غمرته لو استمع الى األغنية بصوتي. خاصة انها كانت أغنية 
مدفونة. الدعوى قائمة على »روتانا« املنتجة للعمل وليس علي. ونحن 
لم نعرف ان األغنية مس����جلة في فرنسا. هل من فنان مغربي وجذوره 
مغربية يسجل العمل في فرنسا؟ انا دخلت الفن بجدارة ولم أقدم تنازالت 
لم أصاحب أحدا ولم تكن لدي وس����اطة. فمن لديهم سند اليزالون في 
»روتانا« حتى اليوم. حتى لو قدمت األغنية يجب ان يتشرفوا ويفرحوا 
لوجود وجه جديد شاب مغربي يفتخر بهويته، قالوا في »روتانا« انني 
لم اجلب لهم احلفالت لكن أق����ول انه لم تكن لدي إدارة أعمال وهنالك 

فنانون في الشركة مرتبطون معها.
هل يتطلب الفن التنازالت للوصول الى الشهرة؟

لم اع����ش األمر. فالفنان احلقيقي الراقي ال يتنازل ألنه 
ميتلك املوهبة. وما أزعجني فسخ »روتانا« لعقدي معها 

بشكل تعسفي من دون إعالمي.
ما ص��ورة ألبومك اجلديد والى أي مدى تتخوفني من 

هذا العمل؟
ال ميك����ن ان ينجح الفنان من غير خوف ألنه حافز 
للنجاح. من يدخ����ل االمتحان دون خوف ال ينجح. انا 

اشعر بفرح لكون وليد سعد تبناني منذ دخولي »اكسير 
النجاح« كما في أول ألبومي وفي الثاني معظم األغاني 
له. هنالك أغان خليجية ولبنانية ومصرية وال زلت في 

طور اختيار األغاني بعد ان سجلت عددا كبيرا منها أمتنى 
ان يثبت أقدامي العمل في الساحة الفنية وحب الناس 

لي. وان اجنح مع هذه الشركة احملترمة ألنها حتترم 
رجاء اإلنسانة قبل الفنانة. 

ما اخلبرة التي اكتس��بتها من غي��رك من أهل الفن 
أكان جلهة العالقات الزوجية التي جندها تنهار او جلهة 

الفن، وما اكتسبت من مشوارك؟
يجب االستفادة من خبرات الغير من دون االعتماد 

عليها ألن املواقف واألمور تختلف بني شخص وآخر. 
جلهة ما اكتسبته فهو حسي الفني ونضجي الذي 

انعكس على رجاء اإلنسانة والفنانة. 
نش��هد اجتاه الفنانني ال��ى أعمال أخرى 
في م��وازاة الفن ألنها ال تؤمن اس��تمراريته 
كافتت��اح محالت ألبس��ة او مطاعم، أين انت 

من ذلك؟
عندما دخلت إلى الفن كنت قد أسس����ت 
مش����اريعي اخلاصة في املغرب فأنا أجهز 

املستش����فيات بأجهزة طبية واحصل على 
نسبة 30% كنسبة أرباح، لقد درست وعملت 
وحققت كل ما يتمناه اإلنسان ثم جاء دخولي 
الى الفن. كما انني أعدت إحياء مهنة صيد 
السمك التي هي موروث عائلي ويهتم اخوتي 

باملشروع بعد ان اشترينا مراكب متطورة 
من اخلارج.

عبداهلل البدر

رجاء قصابني

عبدالحميد الخطيب
أكد الفن���ان عبداهلل البدر ان 
مسرحية »اإلنس واجلن« ستعود 
مرة أخرى للجمهور على مسرح 
سينما غرناطة مبنطقة خيطان 
اعتبارا من أول أيام عيد األضحى 
املبارك بكام���ل جنومها وبحلة 
جديدة، وقال املخرج املنفذ للعرض 
ان فريق املس���رحية يواص����ل 
اجراء البروڤات من اجل اخلروج 
بشكل ج�ديد يط���غى عليه مزيدا 
من الرعب والكوميديا، مشيرا الى 
ان املسرحية ستحتفظ مبضمونها 
مع بع���ض التغيرات التي يحب 
دائما إجراؤها حتى يرى اجلمهور 
العرض بش���كل مختلف في كل 

مرة.

تطوير

واعتبر ان مس����رحية »اإلنس 
واجلن« من األعمال املسرحية التي 
غيرت الكثير في النهج املسرحي 
الكويت����ي، اذا ما وضع في 
االعتبار االس����تفادة من 
التقن����ي،  التطوي������ر 
ومراعاة املستج�����دات 
ح��ي�������ة  ملس����ر ا
العاملية، السيما ان 
املش�اركني فيها من 
جنوم الص����ف 
األول، مشي���رًا 
ال�ى ان االقبال 
عل������������ى 
العروض 
السابقة 

النجم عبدالعزيز املسلم في مسرحية »اإلنس واجلن«


