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دياب والجسمي والزغبي وميليسا نجوم رأس السنة

ندى مفرج سعيد
يحيي الفنان عمرو دياب ليلة رأس السنة في بيروت وحتديدا 
في منطقة السوليدير وستشاركه احلفل الفنانة اللبنانية ميليسا، 
وسيتم انشاء خيمة كبيرة في وسط بيروت لتستوعب اكبر عدد 
ممكن من املعجبني واملعجبات للنجمني، احلفل من تنظيم شركة 
ديالرا بروداكش���ن لصاحبها جان صليبا وبالتعاون مع املوزع 
املوس���يقي جان ماري رياشي، الذي رغم خالفه مع »روتانا« إال 
انه يتمكن من اس���تقطاب اهم جنوم الشركة الى احلفالت التي 

ينظمها.
من جانب آخر، يتشارك الفنانان اللبنانية نوال الزغبي واالماراتي 
حسني اجلسمي حفلة رأس السنة في فندق سيتي ستارز � القاهرة 

ويبدأ احلفل بعد منتصف الليل ويستمر حتى الساعات األولى من، 
فجر اليوم التالي.

حيث يقدم اجلس���مي أغنيات ألبومه اجلديد »حسني اجلسمي 
2010«، »وج���د قلبي«، »س���تة الصبح«، »بحر الش���وق«، »راحت 
عليك«، »احلرمي«، »التاج«، »سكره«، وأيضا مجموعة من أغنياته 
الشهيرة »بحبك وحشتيني«، »قول رجعت ليه«، »ضيعني وياك«، 

و»مادريت«.
كما تقدم نوال مجموعة متنوعة من اغنياتها التي اشتهرت بها 
منها »عنيك كدابني«، »لو كان«، »ليه مشتاق«، »قلبي اسأله«، »خالص 
سامحت«، »تيجي منك«، »شو هالقلب«، »بدي عيش«، »بعينك«، 

»جتمعنا الساعات«، »ال مالمة«، و»ما اندم عليك«.

ميليسا

جنوى كرم

حسني اجلسمي نوال الزغبي عمرو دياب

نجوى كرم: »خليني أشوفك« في السليمانية
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أحيت شمس االغنية اللبنانية جنوى كرم سهرتني مميزتني في 
شمال العراق وبالتحديد في مدينتي أربيل والسليمانية السهرة 
االولى كانت في صالة هاي س���يتي داخل مدينة اربيل حضرها 
أكثر من 1300 ش���خص أتوأ من مختلف املناطق العراقية ملالقاة 
شمس االغنية، حيث قدمت فرقة فلكلورية لبنانية عدة لوحات 
استعراضية ومن بعدها بدأت جنوى كرم بوصلتها الغنائية التي 
استمرت ساعتني غنت من خاللها جديدها وقدميها وسط تفاعل 
شديد من اجلمهور العراقي الذي فاجأ جنوى قبل البدء بأي اغنية 
وكأنهم يعلمون ماذا ستغني لهم وكانت سعيدة جدا اثناء احلفل 
وقبل نهاية السهرة االولى اعتلى مدير شركة بابيلون التي قامت 
بالتنظيم لس���هرات جنوى كرم واملتعهدة للحفل املسرح لتقدمي 
درع تكرميية لش���مس االغنية تعبيرا له���ا عن محبة واخالص 
ووفاء اجلمهور العراقي لها وعن ش���كر شركة بابيلون لتلبيتها 
الدعوة. بدوره���ا قامت جنوى بالقاء كلم���ة ضمدت من خاللها 

جروح الشعب العراقي.
أما في الس���هرة الثانية التي كانت في مدينة السليمانية 
والتي حضرها 1000 شخص لم تكن االجواء مختلفة ولكنها 
مميزة فقد قام احلضور بعمل سلس���لة متماسكة عبرت عن 
ألفة الش���عب العراقي وتوحدهم خالل احلفل وذلك في اغنية 
»خليني أش���وفك« والتي كررتها شمس االغنية مرتني حملبة 
اجلمهور لها واستمر احلفل ساعتني ايضا وفي نهاية احلفل 
متنت ش���مس االغنية ان تكون هي البوابة التي ستجعل من 
زمالئه���ا الفنانني يلبون الدعوات الحياء احلفالت في العراق 

وحبها للشعب العراقي.

قُدم لها درع تكريمية بأربيل

شذى سبت: أعمل ألف حساب ألي دور أختاره ألنه سيحسب عليّ
عبدالحميد الخطيب

رغم ان للفنانة البحرينية شذى سبت ثالث حلقات 
مميزة في الدورة االولى لسلسلة افالم »الساكنات في 
قلوبنا« اال انها رفضت املشاركة مجددا في اجلزء الثاني، 
مرجعة ذلك الى انشغالها بالدراسة، مشددة في نفس 
الوقت على انها تعمل الف حساب جلمهورها عند اختيار 
ادوارها، ملمحة الى رفضها الحد االعمال السينمائية 

املصرية الن به مساسا لشكل البنت اخلليجية.
»األنباء« التقت الفنانة شذى سبت لتحدثنا عن عملها 
مع تلفزيون سلطنة عمان وكذلك مشاركتها في املهرجانات 

املسرحية االكادميية، فالي تفاصيل احلوار:
 ملاذا اعتذرت عن املش��اركة مجددا في »الساكنات 

في قلوبنا«؟
 بس����بب ارتباطي بالدراس����ة، وقد س����عدت 
باملش����اركة في ثالث حلقات بهذه السلسلة من 

االفالم مع نخبة من املع جنوم الفن اخلليجي. 
 رمبا يكون س��بب االعتذار هو اجلرأة الزائدة 

فيها؟ 
 الدراما تنقل الواقع، فلماذا نكذب على انفسنا 
ونقول ان قضايا مثل »املخدرات، االغتصاب، 
وبنات ليل« وغيرها ال حتدث عندنا، بالعكس 
كل البلدان في العالم بها هذه املش����كالت 
والقضايا، وستجد منها احلساس الذي 
يبحث عن التوضي����ح للوصول الى 
حلول مقنعة، وه����ذا هو دور الدراما 
احلقيقي والذي يحوي بداخله رسالة 
لتوعية الناس الى الطريق الصحيح، 
وللمعلومة كل القضايا التي طرحت في 

هذه االفالم حقيقية ومن الواقع.
 لكن الدراما اخلليجية محافظة دائما في 

طرحها حتى لو كان من الواقع.
 لقد قدمنا اجلرأة لك����ن باعتدال، فنحن 
كفنانني خليجني ال ننسي اننا في مجتمع عربي 
مس����لم ولنا عاداتنا وتقاليدنا، ومن جانب آخر 
نؤمن بان الفن رسالة، وهدفنا من خالله ايصال 
نصيحة وموعظ����ة وتنبيه الناس الى العواقب 
الوخيمة وراء تفشي هذه املشكالت في املجتمع، 
دون ان يكون هناك أي جتاوز ميكن ان يخدش 

احلياء.
 لو عرض عليك دور في عمل عاملي وفيه 

جرأة واضحة »اغراء« هل تقبلني؟
 من قبل س����نتني ع����رض علي فيلم 
سينمائي مصري وذلك بترشيح من احد 
الكويتيني، لكن  الفنانني 
رغم ان هذه 
صة  فر
مهمة 
لي 

كممثلة، رفضت الن به مساس����ا لشكل البنت اخلليجية، 
االغراء مرفوض عندي متاما، وكما قلت سابقا ال مانع من 
اجلرأة البعيدة عن االبتذال وعدم احترام اخالق الناس.

 من اجليد ان تقنني اختيار ادوارك؟
 اكيد الن أي دور اؤديه سيحس����ب علي، فهناك ادوار 
الفنان يخاف منها خصوصا اذا كانت ردة الفعل جتاهها 
سلبية، لذلك اعمل الف حساب لرأي اجلمهور ومدى تقبله 

للدور قبل االقدام على ادائه. 
 تهتمني برأي اجلمهور؟

 بالطبع، فهم املرآة التي من خاللها اصحح اخطائي، 
وللعلم دائما اخذ برأيهم وانتقاداتهم بعني االعتبار ولكن 

دون ان يكون هناك تدخل في حياتي الشخصية.
 لو احدي زميالتك انتقدت عملك..؟

 )مقاطعة( احلمد هلل عالقتي طيبة مع اجلميع بالوسط 
الفني، وال توجد لي عداوات، واذا جاءني انتقاد من احداهن 
اتقبل رأيها بكل صدر رحب، النه في النهاية انا ال اشاهد 
نفس����ي بل الناس هم الذين يشاهدوني ويقيموني، ومن 
املمكن ان ترى زميلتي خطا معينا في ادائي فتخبرني به، 

وهذا كله ينصب في مصلحتي ويفيدني ويطورني.
 باملقابل هل تقولني لهن رأيك في ادائهن؟

 اقوله لبعضهن عندما اش����عر انهن سيتقبلن رأيي، 
وهناك البعض ال يتقبلن فاحتفظ برأيي لنفس����ي حتى 

ال يزعلن مني.
 حترصني علي عدم خسارتك للصداقات؟

اكي����د، الن أي فنان البد ان يكون عنده عالقات جيدة 
خصوصا في مجاله، فاالنس����ان ال يعيش وحيدا ودون 

صداقات فال معني للحياة.
 حدثينا عن مشاركاتك في املسرح االكادميي؟

 لقد شاركت كثيرا في مهرجانات مسرحية اكادميية 
ليس في الكويت فقط وامنا ايضا خارجها في سويسرا 
ومهرجان القاهرة التجريبي مرتني وبالبحرين وغيرهم، وقد 
شاركت في الدورة األخيرة ملهرجان ايام املسرح للشباب 

في مسرحية »جرمية املسرح« تأليف فيصل العبيد.
 كيف ترين اهمية هذه املهرجانات املسرحية؟

 املس���رح هو مغذ اساسي للس���احة الفنية في 
كل مكان من العالم، فمن الس���هل ان تش���اهد ممثل 
مسرح يعمل بالتلفزيون وعلي النقيض من الصعب 
)ليس مستحيال( ان جتد ممثل تلفزيون ميثل علي 
 خشبة املس���رح النه صعب ويكفي ان في املسرح

عالق���ة مباش���رة بني املمث���ل واجلمه���ور بعكس 
التلفزيون.

 ماذا لديك هذه الفترة؟
 عندي مسلسل »بانتظار املطر« لصالح تلفزيون عمان 
وسيعرض في ش����هر رمضان املقبل والعمل من إخراج 
رئيس احلبيب وتأليف شيخة النعيرية من بطولة نورة 
البادية، ميمونة البلوشية، عصام الزدجالي، ونخبة من 
النجوم واجس����د فيه دور فتاة رومانسية طيبة متعلقة 

بابن عمها.

عالقاتها طيبة مع الجميع في الوسط الفني وال توجد لها عداوات

شذى سبت

شذى مع اوس الشطي في احد أعمالها املسرحية

.. في مسرحية »جرمية املسرح«


