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على احد الشعراء علشان 
يعطيها كلم���ات من غير 
مقابل مادي بس صاحبنا 
مطن���ش الن���ه م���ا عنده 

خرابيط.. اهلل يشفي!

مقابل

بعد خروجه من »الراي«

عبدالعزيز األسود مصمم أزياء

نانسي تغني لـ »الحب« في تونس

بشار جاسم
بع���د تقدمي���ه للعديد من 
حلقات برنامج »رايكم شباب« 
على قناة الراي يغادر الفنان 
عبدالعزيز األسود الى مملكة 
البحرين حي���ث حتقق حلمه 
بالوقوف أمام كاميرات املخرج 
محم���د دح���ام الش���مري في 
مسلس���ل »بقايا سنني ماتت« 
وهو من تأليف الكاتبة الشابة 
س���لوان وإخراج محمد دحام 
الشمري وبطولة باسمة حمادة، 
صالح املال، عبداهلل عبدالعزيز، 
عبداهلل التركماني، عبداحملسن 
القفاص، هيا عبدالسالم، وإنتاج 
هارمون���ي وس���يعرض على 

.mbc محطة
وعن مشاركته بالعمل يقول 
االسود: طبعا انا وايد مستانس 
مبش���اركتي بهذا العمل وكان 
امث���ل مع املخرج  اني  حلمي 
الرائع محمد دحام الش���مري 
املتميز بإخراج أعماله الدرامية 
وملا رشحني للدور وافقت على 
طول وايضا ما أنس���ى وقفة 
قناة ال���راي معاي، خصوصا 
انني اقدم برنامج يومي وعلى 
الهواء مباشرة لكنهم سمحوا  
لي بالس���فر وق���دروا ظروف 

مشاركتي بهذا العمل.
وعن دوره يقول: اللي عرفته 
إني راح أقدم دور شاب يعمل في 
مجال تصميم االزياء ويعيش 
قصة حب وحتدث له مفاجآت 
عديدة وامتنى أن حتوز هذه 

املشاركة رضى اجلمهور.

القاهرة ـ سعيد محمود
مبناس���بة عي���د احلب 14 
اجلاري، وضمن الدورة اخلامسة 
ملهرجان احلب الذي دأبت على 
تنظيمه »فرحة شباب تونس«، 
وتداول علي���ه ثلة من جنوم 
لبنان مثل يارا، فضل شاكر، 
وباسكال مش���عالني، حتيي 
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم 
سهرة فنية يحتضنها فضاء 
قبة املن���زه بتونس العاصمة 

13 اجلاري.
نانس���ي تعود جلمهورها 
في تونس بعد غياب س���نتني 
حي���ث كان آخر ظهور لها في 
صائفة 2008 حني أحيت حفال 
فنيا خاصا على ركح مسرح 

قرطاج.

عبدالعزيز األسود

نانسي عجرم

قرار عطل املعهد العالي للفنون املسرحية

د.عبداهلل الغيث

قرار برئاسة د. عبداهلل الغيث للجان االمتحانات

ميسم نحاس

دينا

ميسم نحاس: لن أتحدث عن »روتانا« بسوء
بيروت ـ بولين فاضل

لكونها ليست من النوع الذي يشرب 
من البئر ويرم����ي حجرا فيه، ال تتحدث 
ميسم نحاس بالسوء عن شركة روتانا 
التي انفصلت عنها بهدوء بعدما ملس����ت 
تأخيرا من قبلها في اصدار اعمال جديدة 
لها. ميسم التي ال تلوم الشركة بل تعذرها 
لهذا التقصير تفضل في الوقت احلاضر 
ان تكون حرة بعيدا عن قيود الشركات 
وشروطها وهي تترقب اليوم ردود الفعل 
على أغنيتها اجلديدة لتقرر في ضوئها 
خطوتها التالية. »األنباء« التقت ميسم 
وكان هذا احلوار عن التغييرات األخيرة 

في مشوارها الفني.
منذ فترة وأنت غائبة عن الس��احة وعن 

اإلطالالت االعالمية، فهل قصدت ذلك؟
غبت ألنني كنت في مرحلة إنهاء عقدي 
مع شركة روتانا وكنت اريد ان يكون كل 
شيء شرعيا وقانونيا عندما اتسلم زمام 
االمور وابدأ بالعم����ل واالنتاج مبفردي، 
املسألة استغرقت بعض الوقت ومبا اني 
اصبحت اليوم حرة طرحت اغنية منفردة 

بعنوان »بحبك«.
انفصالك عن »روتانا« هل مت عن وفاق 

ام خالف؟
مت عن وفاق وانا من فّضل االنفصال 
بعدما عاني����ت من تأخير كبير في طرح 
األعمال وشعرت بأن الغياب ليس لصالح 
الفن����ان، آخر عمل صدر ل����ي كان كليب 
»حبيب الروح« منذ س����نة تقريبا وبعد 

ذلك ما اطللت في اي جديد.
م��ا الذي طلبت��ه بعد ه��ذا الكليب ولم 

يتحقق؟
طلب����ت ان تصدر ل����ي اغنية منفردة 
وابدأ بالتحضي����ر أللبوم جديد، لكن اي 
شيء من ذلك لم يحصل فأدركت أنه لن 
يكون لي انتاج جديد عن شركة روتانا 

في املدى القريب.
لكنن��ا نرى انتاج��ات لفنان��ن آخرين 

صادرة عن الشركة؟
ليس كثيرا، وم����ا عرفته هو ان اكثر 

االعمال هي من انتاج الفنانني اخلاص.
ألم حتاولي إصالح الوضع قبل مغادرة 

الشركة؟

منذ س����نة وانا اسمع الوعود لكن اي 
شيء لم يتغير والدليل اني لم آخذ حلنا 

وابدأ بتنفيذه.
اغنيتك اجلديدة من انتاجك اخلاص؟

هي كذلك.
هل ان��ت ق��ادرة على االس��تمرار في 

االنتاج مبفردك؟
في الوقت احلاضر لم أفكر سوى أن 
تكون هذه األغني����ة من انتاجي اخلاص 
علما بأن����ي ال أرغب بعد تركي »روتانا« 
في االرتباط مباشرة بشركة انتاج اخرى، 
بل في ودي ان اكون حرة في عملي بعيدا 
عن الشروط والقيود كأن يقال لي اغنيتك 
ميكن ان متر في هذه اإلذاعة ال في تلك او 

في هذه احملطة دون سواها.
م��اذا تتوقع��ن م��ن ش��ركات االنتاج 

األخرى؟
انا من النوع الذي يسير خطوة خطوة 
وبالتالي ال أخطط كثيرا للمدى البعيد. قد 
يأتيني عرض جيد جدا مثلما قد يأتيني 
عرض اقل جودة وفي جميع االحوال لكل 

حادث حديث.
في ض��وء جتربتك مع »روتانا« ما أكثر 

ما يعنيك في عرض شركة االنتاج؟
يعنين����ي اال تكون هناك حصرية في 
ع����رض االعمال ألن هذا االم����ر يحد من 

انتشار الفنان.
أّخرتك روتانا؟

الش����ركة لم تتقصد ش����يئا جتاهي 
واللخبطة فيه����ا اثرت على كل الفنانني. 

وليس علي وحدي.
تلومن الشركة؟

ال ألومها وال ميك����ن ان احتدث عنها 
بالس����وء لكونها وقفت الى جانبي وكان 

تعاملها جيدا معي لسنوات عدة.
ه��ذه اللخبطة ه��ل الت��زال قائمة في 

»روتانا«؟
ال أعرف وال يعنيني ان اعرف، فقط 

يعنيني عملي.
س��تظل تع��رض كليباتك على شاش��ة 

»روتانا«؟
لم ال، مادمت اني لم انفصل عن الشركة 

عن خالف؟
أي محط��ة تلفزيوني��ة كان يعني��ك ان 

تع��رض عليها اعمالك لك��ن احلصرية في 
»روتانا« كانت حتول دون ذلك؟

كل القنوات املوسيقية من »ميلودي« 
إلى »مزيكا« إلى »درمي«.

كنت قد وقعت عقدا م��ع روتانا إلدارة 
االعم��ال واحلف��الت قب��ل انفصال��ك عن 
الشركة فهل كنت راضية عن هذا التعاون؟

بصراحة لم تأتني حفلة من الشركة 
على مدى سنتني.

لكن ه��ذا االمر يطرح عالمة اس��تفهام 
كبرى؟

ال اريد ان اطرح اي عالمة اس����تفهام 
وال يهمني ان احلل االسباب واسأل ملاذا 
يعملون لهذا الفنان وال يعملون لذاك ألني 

سأتعب رأسي عالفاضي.
من يتولى اليوم إدارة أعمالك؟

اعمل مبفردي لكن خطيبي يساعدني 
فضال عن شقيقتي وبعض االصدقاء.

الوض��ع ف��ي هذه احل��ال اصع��ب ام 
اسهل؟

بل اصعب ألن املس����ؤولية اكبر لكن 
رغم ذل����ك ارى هذه املس����ؤولية جميلة 
لكوني س����أحصد ما ازرع����ه ولن انتظر 

من يزرع لي.
م��ن وّقع ال��كالم واللحن ف��ي اغنيتك 

اجلديدة »بحبك«؟
الكالم واللحن خلطيبي مجد معوض 

في اول جتربة له.
كيف حصل ذلك؟

هو يعزف الغيتار منذ خمس وعشرين 
سنة وحني أسمعني االغنية اعجبتني على 

الفور وقررت تنفيذها.
يعني الفن قاسم مشترك بينكما؟

اكيد.
هل لديك على غراره جتارب في الكتابة؟

اكتب احيانا اخلواطر.
وهل ميكن ان تلحنن؟

رمبا في استطاعتي ذلك، لكن لم اقرر 
بعد ان اخطو هذه اخلطوة.

متى سترتبطان رسميا؟
يفترض هذه السنة، ثمة امور تشغلنا، 
هو لديه عمله كطبيب اس����نان وانا لدي 
عمل����ي، لك����ن ان ش����اء اهلل نرتبط في 

الصيف.

دينا بطلة »دقي يا مزيكا«
اختار املخرج إس����ماعيل فاروق الراقصة دينا لبطولة فيلم »دقي يا 
مزيكا« الذي ستجسد فيه دور راقصة استعراضية في عهد محمد علي 
باشا. ووقعت دينا عقدها مع شركة السبكي لإلنتاج الفني، على أن يتم 
البدء في تصويره خالل فبراي����ر اجلاري ليكون جاهزا للعرض خالل 
موس����م الصيف. تدور احداث الفيلم حول شارع محمد علي، من خالل  
اس����رة فنية تعيش في الشارع وتنقس����م بني مطرب وراقصة وممثلة، 
وجميعهم يسعون إلثبات وجودهم والبحث عن فرصة للخروج من الفقر، 
مما يدفع الراقصة التخاذ جميع السبل للنجاح حتى تلتقي برجل ثري 
ينتشلها مما هي فيه ويقرر تغيير حياتها بعد ان يدخلها عالم الرقص 
واالستعراض، في الوقت الذي يرفض فيه املطرب إغراءات سيدة ثرية. 
وقالت الراقصة دينا ان الرقص فن، وحني أرقص ال أقصد إال الفن، أما ما 
يقال عن إثارة الغرائز فأنا أرفضه ألن »توظيف الرقص في سياق دراما 

الفيلم ليس مسؤوليتي، مسؤوليتي هي إتقان دور وأدائي«.
وتابعت دينا قائلة: »ان كل املناقش����ات التي متت بيني وبني املخرج 
إسماعيل فاروق كان فيها تأكيد على تقدمي استعراضات فنية ال تقل في 
قيمتها الفنية عن تلك التي قدمتها سامية جمال وحتية كاريوكا، خاصة 
ان النية متجهة ألن يحيي الفيلم، الفيلم االستعراضي، ألن كل ما يقدم 

اآلن في األفالم عبارة عن وصالت رقص وليست استعراضات«.
ويهدف الفيلم بحسب مخرجه الى اعادة فن االستعراض لشاشة السينما 
بع����د ان اختفى، وقال »تقوم دينا مبجموعة من اللوحات والتابلوهات 
االستعراضية للرقص الشرقي البعيد عن الرقص البلدي الذي انتشر 

اخيرا انتشارا كبيرا في الكليبات واألفالم«.
وأكد املخرج أن اسم الفيلم ليس نهائيا، الن هناك فيلم حمل  نفس 
العن����وان وأنتج عام 2008 لكنه لم يعرض حتى اآلن، وقامت ببطولته 
الفنانة جيهان قمري ونرمني ماهر وأحمد العيس����وي وعن قصة جمال 
ربيع وأخرجه س����يد فضل، لكن حتى اللحظة لم تقرر شركة السبكي 

تغيير اسم الفيلم ليظل كما هو »دقي يا مزيكا«.

بعد اعتمادها من الوزيرة دون الرجوع إلدارة الفتوى والتشريع

العميد بالوكالة يخالف اللوائح الجديدة للمعهد!
مفرح الشمري

كش����فت مصادر تربوية ل� »األنباء« ان وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود اعتمدت الالئحة 
اجلديدة ملعهدي الفنون املس����رحية واملوسيقية من دون 
الرجوع الى أخ����ذ رأي ادارة الفتوى والتش����ريع وديوان 
اخلدمة املدنية أو التعديالت الصادرة عن اجتماعات مجلس 
ادارة املعهد، وذلك للتغلب على أي اخطاء ادارية، واكتفت 
الوزيرة كما تقول »املصادر« برأي عميد املعهد العالي للفنون 
املسرحية بالوكالة د.عبداهلل الغيث الذي قدم لها الالئحة 
اجلديدة منذ عدة شهور، االمر الذي استاء منه اعضاء هيئة 
التدريس في املعه����د حيث انهم ال يعرفون محتويات هذه 
الالئحة التي رمبا »تفيدهم« أو »تدينهم« خاصة انهم حتى 
هذه اللحظة لم يتسلموا نسخا منها. وأشارت املصادر الى 
ان بع����ض اعضاء هيئة التدريس طلب����وا من عميد املعهد 
بالوكالة د.عبداهلل الغيث اج����راء بعض التعديالت عليها 
قبل ان يقدمها للوزيرة، خاصة ان فيها الكثير من االخطاء 
االدارية التي اكتشفوها اثناء اجتماعهم مع العميد بالوكالة 
وان اقراره����ا دون اجراء اي تعديل عليها س����يحرمهم من 
بعض املميزات التي يتمتعون بها حاليا. وتساءلت املصادر 
عن ماهية املكتب االستشاري الذي قام بعمل الالئحة التي 
ل����م يتم توزيعها حتى اآلن رغم اعتمادها من الوزيرة قبل 
اسابيع، مستغربة اخفاءها عن اعضاء هيئة التدريس في 

املعهد ليعرفوا ما لهم وما عليهم. 
من جانب آخر، أث����ار غياب عميد املعهد العالي للفنون 
املس����رحية بالوكالة د.عبداهلل الغيث والذي اش����ارت اليه 
»األنباء« في عددها الصادر بتاريخ 2010/1/25 استياء اعضاء 

هيئة التدريس، خاصة انه رئيس عام االمتحانات وفق »القرار 
الداخلي« الذي أصدره في 2009/12/28 رغم انه يتمتع مبهمة 
رسمية بدأت مطلع يناير املاضي وتنتهي 14 اجلاري، االمر 
الذي دفعهم للتس����اؤل عن املبلغ املادي الذي سيصرف له 
لكونه رئيس عام االمتحانات وهو خارج البالد، متمنني من 

الوزيرة االنصاف والعدل في مثل هذه االمور. 
كما استغربت املصادر قرار اجازة املعهد العالي للفنون 
املسرحية، حيث ان اعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة 
يتمتعون بإجازتني فق����ط هما منتصف العام وآخر العام، 
ولكن ما استغربته تلك املصادر هي اجازة منتصف العام، 
حي����ث ان االمتحان����ات بدأت متأخرة ج����دا والكل يعلم ان 
الفترة الدراسية 13 اسبوعا، وما رأته املصادر بعد حسبة 
بسيطة لالسابيع ان ادارة املعهد قامت باحتساب الدراسة 
على 16 أس����بوعا وهذا االمر اعتبرته »املص����ادر« مخالفا 
للوائح وكانت حج����ة ادارة املعهد بخصوص هذا االمر ان 
الفصل الدراس����ي صادف الكثير من االجازات، وهذا يعني 
ان اجازة املعهد عشرة ايام فقط ألن االدارة عندما أصدرت 
قرار االجازة لم يخطر ببالها ان اجازة العيد الوطني وعيد 
التحري����ر واملولد النبوي تصادف فترة اجازتهم التي تبدأ 
من 14 الى 28 اجلاري »حسب القرار« على أن تبدأ الدراسة 
في االول من مارس م����ع ان ديوان اخلدمة املدنية اعلن ان 
االجازة جلميع املوظفني س����تكون أربعة ايام تشمل جميع 
املناسبات التي ذكرناها. وتساءلت املصادر: هل ادارة املعهد 
س����تعوض اعضاء هيئة التدريس واملوظفني بعد تقليص 
اجازتهم من 15 يوما الى 10 أيام نتيجة لهذا اخلطأ االداري؟ 

سؤال بحاجة الى اجابة!

ممث���ل م���ا ف���ادت مع���اه 
»النصايح« هااليام قاعد ينتقد 
االعمال الدرامية بصورة غريبة 
واملش�������كلة انه ه�����االعمال 
اللي ينتقدها مشارك في��ها.. 

فاقد الشيء ال يعطيه!

انتقاد
ممثلة »مايتها« مو معروفة 
ف���ي عالقاتها مع زميالتها في 
التمثي���ل فمرة متدحهم ومرة 
تذمهم ومرة تق���رر االعتزال 
بسبة سوالفهم.. نصيحتنا انچ 

تروحني لطبيب نفسي!

اعتزال


