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ب����الظ������ل���م ألن���ه 
وال شخص في الساحة 
بارك لها بعد ما خلصت 
م���ن ألبومها اليدي�د.. 

اهلل كرمي!

منت���ج »مندهش« 
م���ن تصرف���ات بطل 
اللي  م���س���رحي���ته 
طلباته زادت عن حدها 
ان���ه يغ�يره..  ويفكر 

زين تسوي!

ظلم طلبات
املمثلة اللي تعتقد 
انه���ا »غالي���ة« عند 
جم��هوره����ا للح��ني 
مو عارفة ليش شالوها 
م���ن برنامجه���ا اللي 
تقدمه... اهلل يعينچ!

برنامج

بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل دور أول في مهرجان أيام المسرح الـ 6

محمد صفر: بدايتي كنت أبيع »قيمر« في »سوق الجمعة«
أكيد فكرت وأمتنى أن أحصل 
على الفرصة اللي تأهلني اني أكون 
جنما وممثال له قيمته الفنية على 
الشاش����ة الصغيرة أو حتى على 

املسرح.
مع منو ودك متثل؟

أمتن����ى ان اهلل يرزقني واقدم 
عم����ال اكون في����ه م����ع الفنانتني 
القديرتني س����عاد عبداهلل وحياة 
الفهد، واكيد طبعا الكل يحلم انه 
يقدم عمل من بطولة عبداحلسني 
عبدالرضا وغامن الصالح والفنان 
طارق العلي وداود حسني وأنا واثق 
ان املشاركة مع أي فنان راح تفيدني 

بشكل شخصي.
ما عندك عالقات مع املنتجني؟

لالس����ف ال، مع اني ش����اركت 
في مهرجانات كثيرة وفي أعمال 
مختلفة في املسرح ولكن ما حصلت 
لي الفرصة للتعرف الى أي شخص 
منهم وأمتنى ان أتعرف على منتج 
له قيمته الفنية وأعماله معروفة 
ويعرف كيف يقدم مني منوذجًا 

جيد للفنان الطموح.
شلون عالقتك مع املعهد؟

املعه����د يعتب����ر مث����ل البيت 
وميك����ن أكثر، ألن����ي أقضي فيه 
معظ��م اوق�اتي سواء من ناحية 
الدراس���ة أو البروفات بعد أوقات 

احملاضرات.
وعالقت��ك م��ع اعض��اء هيئ��ة 

التدريس.
احلمد هلل عالق����ة جدا طيبة، 
والكل يحبني ويتأمل فيني خيرًا 
وما أقدر أنسى فضل عميد املعهد 
د.عبداهلل الغيث اللي يحرص على 
دعمنا دائما ود.فهد السليم رئيس 
قسم التمثيل واالخراج، باالضافة 
الى د.شايع الشايع اللي استفدت 
منه الكثير ودخيل الدخيل وأحالم 
حسن وعبداهلل العابر ود.حسني 
املسلم وأمتنى أدرس عند الفنان 
خالد أمني واملخرج هاني النصار 
لكي أكتسب منهم اخلبرة االكثر.

مب��روك عل��ى ف��وزك بجائزة 
أفضل ممثل دور أول.

اهلل يبارك بحياتك واحلمد هلل 
بعد هاجلهد اهلل كرمني وحصلت 

على هذه اجلائزة.
كي��ف كان��ت البداي��ة ودخولك 

للمجال الفني؟
من خالل حضوري الى مشروع 
التخرج خلالي الفنان حسني مهدي 
في مسرحية »رأس اململوك جابر« 
وكنت أطلب منهم داميا أني اشارك 
في املس����رحيات والتمثيل، ولكن 
كان يرفض ألنه كان يبيني أكمل 
دراس����تي وبعدها حبيت هاملجال 

وداميا أحلم أني أصير ممثل.
وشلون كانت ردة فعل االهل؟

والدي اهلل يحفظه كان رافض 
اني أمثل وأن����ا طالب في املرحلة 
املتوسطة والثانوية، وكانت وجهة 
نظره أني أمثل بعدما اخلص دراسة 
الثانوي����ة وأدخل املعه����د العالي 
للفنون املسرحية، وبالفعل دخلت 
املعهد وأنا حاليا في السنة الرابعة 

من قسم التمثيل واالخراج.
»ساهر« أول عمل شاركت فيه؟

البداية كان����ت من خالل فرقة 
اجليل الواعي قبل ان أكون عضو 
في الفرقة وكانت من خالل مسرحية 
»سوق اجلمعة« تأليف د.حسني 
املسلم واخراج أيوب دشتي ومحمد 
املس����لم وقدمت فيها دور الرجل 
أو الشخصية العراقية اللي يبيع 
»قيمر«، وعلى فك����رة الدور كان 
بسيط جدا لكن مع االجتهاد وشافوا 
موهبتي ومدى تقبلي عرضوا علي 
أني أش����ارك وأمثل وصار دوري 
من العادي الى البطولة وحصلت 
فيه على تكرمي استثنائي من قبل 
ادارة مهرجان أيام املسرح للشباب 
ف����ي دورته الرابعة من قبل جلنة 
التحكيم ومن بعدها مت التواصل 
ايضا مع فرقة اجليل الواعي بإدارة 
د.حسني املسلم وعصام الكاظمي 
وشاركت في مسرحية »عنتر يا 

على جائزة افضل ممثل دور أول 
وفازت املس����رحية ايضا بجائزة 
افض����ل ممث����ل دور ثاني وأفضل 

مكياج وأفضل ازياء.
شنو شعورك بعد حصولك على 

هذه اجلائزة؟
شعور حلو وجميل وفيه متعة 
ولكنه مسؤولية خاصة انك ما تدري 
شنو راح تقدم، باالضافة الى اللي 
كانوا ينافسوني كلهم جنوم امثال 
النجم حمد العماني وعبداحملسن 
العمر وشعوري بالفوز يعطيني 
الدافع بأن أقدم وأدخل للمنافسة 
بشكل أقوى وأفضل. واآلن أنا محط 
لالنظار والكل راح يراقب مشاركاتي 

في املستقبل.
ش��نو االدوار الل��ي حت��ب انك 

تقدمها؟
املركبة وأموت  أعشق االدوار 

في شيء اسمه كوميديا.
أب��ي أعرف ال��دور الل��ي ودك 

تقدمه؟
ودي أقدم دور االطرم ألني أحس 
انك الزم توصل كل الكالم اللي في 
قلبك للجمهور من غير وال كلمة 
بس عن طريق االحساس واحلركة 

واالمياءات.
ما فكرت تنتقل من التمثيل على 

خشبة املسرح الى التلفزيون؟

حاميه����ا« في مهرج����ان اخلرافي 
لالبداع املسرحي، وسافرنا الى دولة 
االمارات للمشاركة مبهرجان الشباب 
من خالل هذه املسرحية واحلمد هلل 

القت استحسان اجلميع. 
وبعد مشاركتي مع فرقة اجليل 
انتقلت للمش����اركة مع  الواع����ي 
اخواني في مسرح الشباب من خالل 
مسرحية »بني صخرتني« اخراج 
علي املذن، وشاركني بطولتها محمد 
الرمضان ونصار النصار، باالضافة 
الى مشاركتي مع مسرح اخلليج 
اللي أنا احلني عضوا فيه من خالل 
مسرحية »انسوا هاملت« تأليف 
جواد االسدي واخراج عيسى ذياب 
وهاملسرحية شاركنا فيها مبهرجان 
الشباب وفي مهرجان اخلليج في 
الكويت وفاز بها املخرج عيس����ى 

ذياب كأفضل مخرج. 
ومن بعدها ايضا شاركت في 
مهرجان اخلرافي من خالل مسرحية 
»عظم مشوي مقلي« اخراج وتأليف 
العابر ايضا حتت مظلة  عبداهلل 
مسرح الشباب وفزنا ب� 3 جوائز 
وآخر مش����اركة مسرحية »غن��ي 
و3 فقراء« في مهرجان أيام املسرح 
السادسة من  للشباب في دورته 
تأليف لويس كارفورت واخراج 
عيسى ذياب واللي حصلت فيها 

خالد السويدان
م��ن الفنانني الش��باب املميزين في املس��رح االكادميي الفنان 
محم��د صفر ال��ذي أثبت للجميع ان لديه موهب��ة فنية رهيبة في 
جتسيد االدوار املركبة التي حتتاج الى تفكير ذهني وتفسير دقيق 
وفهم للشخصية التي يقدمها على خشبة املسرح. صفر بعد جهد 
وعناء فاز بجائزة افضل ممثل دور اول في مهرجان ايام املس��رح 
في دورته السادس��ة والذي أقامته الهيئة العامة للشباب والرياضة 

بإشراف مسرح الشباب في الفترة القليلة املاضية.
»األنب��اء« التقت بهذا الفنان املبدع الذي اكد ان بدايته كانت في 
بيع القيمر، ويتمنى ان يخوض مجال التمثيل التلفزيوني مع كبار 

النجوم، فكان هذا اللقاء الشيق:

محمد صفر

صفر مع الزميل خالد السويدان

راشد املاجد

هل أصيب راشد الماجد 
بإنفلونزا الخنازير؟

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نفى الفنان راشد املاجد ما تناولته بعض وسائل 

اإلعالم عن إصابته بانفلونزا اخلنازير.
من جهة أخرى يجري الفنان حاليا التحضير لديو 
يجمعه مع الفنانة يارا كما سيقدم الفنان أغنية وطنية 
لإلمارات حتمل عنوان »يا ش���يخة الدنيا« من كلمات 
الش���اعر الغنائي اإلماراتي أنور املشيري ومن أحلان 

ابراهيم جمعة، وتقول كلماتها:
يا شيخة الدنيا وياحلب االهم

انتي العزيزة الغالية طول املدى
انتي امارات احملبة والكرم

يعل دربج نور وامجاد وهدى
على صعيد آخر يطل راشد املاجد في حفالت عيد 
األضحى في بيروت حيث م���ن املقرر ان يقام احلفل 
في ي���وم االثنني 30 اجلاري وس���يتم نقله على قناة 

»وناسه«.

حلت ضيفة على »ستار صغار« فالتقت بشبيهتها 

هيفاء: لن أعتذر للنوبيين ألنني لم أرتكب أي خطأ 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

لم تكن إطاللة الفنانة هيفاء وهبي في برنامج »س���تار 
صغار« عادية، حيث أظهرت ان جنوميتها ال تقتصر فقط على 
الكبار، بل يعشقها الصغار، من هنا كان قرارها بتقدمي اغاني 
خاصة بهم. وقد غنت هيفاء أمام األطفال الثمانية املشاركني 
في البرنامج عددا من األغاني التي سيضمها ألبومها اجلديد 

منها أغنية »بقوسة« و»أكلك من وين يا بطة«. 
هيفاء داعبت، غنت، عانقت، ابتسمت وقبلت األطفال الثمانية 
املشاركني في البرنامج وهم من مختلف الدول العربية، وقد 
متكنت املش���تركة التونسية ليديا عسيلي من ان تفوز في 
احللقة وهي التي أطلق عليها مقدم البرنامج االماراتي سعيد 
املعمري لقب »شبيهة هيفاء« وقد غنت للفنانة »مش ادرى 
استنى« وأذهلت اجلمهور بإتقانها تقليد هيفاء وأداء مشهد 
كامل من مسلسل »باب احلارة«. كما قدمت ليديا العديد من 
حركات اجلمباز التي أظهرت ليونة جس���دها، فأبدت هيفاء 
إعجابا كبيرا بها وقالت: مش معقول ال أصدق ما أرى. وكانت 

 I pod  هيفاء قدمت في نهاية احللقة الى االوالد
 وكانت »األنباء« قد التقت هيفاء في دردش���ة جاء 

فيها: 
ما أهمية مش��اركتك في برنامج مخصص لألطفال 

وانت على وشك إطالق ألبوم خاص بهم؟ 
 أنا أحب األوالد بش���كل كبير، ولطاملا 

تس���اءلت عن سبب عدم 
وج���ود برنام���ج كهذا 
مخصص لألطفال في 
العربي. وكوني  العالم 

جه���زت ألبوما لألطفال 
البرنامج  ف���ي  وج���دت 
صدفة جميلة ملقابلة األوالد 

وجها لوجه، وان أغني 
بوجودهم وان أعرفهم 
على األغاني التي نفذتها 

لهم. أنا ل���م اهتم اال بأن 
اعرض عملي ه���ذا على قناة 

متخصصة لألطفال، اليوم صدف 
ان قناة أبوظبي مهمة جدا وتقدم 

برنامجا مميزا لألطفال، فوافقت 
فورا على املشاركة، خاصة بعد ان 

اعجبت بالبرنامج بعد ان تابعت حلقة 
أصالة، وانني كنت اخطط للمشاركة 

في البرامج املخصصة لألطفال لعرض 
ألبومي اخلاص بهم. 

بع��د ان غني��ت لألطف��ال وقدمت لهم 
ألبوما كامال بيد ان أغنية »بابا فني« لم متر 

من دون مش��كلة في مصر، رغم انك لست 
مسؤولة عن عبارة »القرد النوبي« امنا كاتب 
األغنية األساس��ي مصطفى كام��ل ولم تتم 

محاسبته، فما موقفك؟
ما الذي افعله،  صعقت عندما سمعت مبا 

حصل، خاصة ان الكلمة لست أنا املسؤولة عنها 
وليس املقصود منها االساءة لشعب طيب، بل بالعكس 

أنا أغني ألوالدهم ولكل صغار الش����عوب العربية، 
واله����دف من العمل بريء، كما انني لس����ت انا من 

قال الكلمة بل الطفل الذي شاركني االغنية. بكل 
االحوال اذا كان نطق بالكلمة طفل صغير فهو 

ال ميتلك ايه نية باإلساءة«. الهدف من العمل 

ب����ريء، وخص���وصا أن���ني لس����ت مسؤولة عن اخل���طأ 
إن كان وقع بالفعل، بل مصطفى كامل كاتب الكلمات الذي 

لم تأت القضية وال محامو االدعاء على ذكره. 
وق��د قيل انني اعتذرت من النوبيني، فانا لم ولن اعتذر 

ألنني لم أخطئ. 
هل م��ن املمكن ان تخت��اري طفال من الذي��ن تواجدوا في 

البرنامج ملشاركتك في كليب؟
ل����م ال؟ الفكرة جميلة وهنال����ك الكثير من األوالد الذين 

ميتلكون املوهبة.
ما اجلديد الذي حمله ألبومك اخلاص باألطفال؟

حاول����ت في األلبوم التركيز على الكلمات واملوس����يقى 
والتوزيع الذي يس����تخدمه األطفال في حوارهم وتعاطيهم 
م����ع أهلهم، وهي لغة جديدة تختلف عن املاضي خاصة ان 

جيل اليوم واع جدا. 
هل ستطلقني األلبوم في احتفال؟

بالطبع س��������أقيم احتفالي 
قريبا بعد ان توزع »روتانا« 

األلبوم.

هيفاء وهبي


