
الفنية الثالثاء
9  مارس 2010

مطرب ش���اب قاعد يدّور 34
على »مساعدة« من شركات 
اإلنتاج اخلليجية علشان توزع 
ألبومه اليديد بس محد معطيه 
 ويه ألنه اختياراته اي شي..

اقعد في بيتكم أحسن!

حّفافة ص���ارت بغفلة 
من الزمن ممثلة »سّوت« 
لنفسها صفحة على »الفيس 
بوك« علشان تتواصل فيها 
مع جمهورها مثل ما تقول.. 

اهلل يرحم أيام امللقط!

توزيع صفحة
ممثلة بعد ما »عّبرت« 
عن استيائها من تعامل أحد 
املنتج���ن، هاأليام املنتج 
يبي يرف���ع عليها دعوى 
ل���رد اعتباره..  قضائية 

خير ان شاء اهلل!

قضية

النمر يتغزل بهيفاء حسنيعبداحملسن النمر

)أحمد باكير( إبراهيم دشتي أثناء املؤمتر

جنم »ستار أكادميي« إبراهيم دشتي

وديع ابي رعد 

في المؤتمر الصحافي الذي أقامه إبراهيم دشتي لإلعالن عن ألبومه األولبعد أن سحرته بجمال عينيها

أكدت أن »أحاسيس« قصة من واقع الحياة

مخرج »مغمور« يهاجم شركات اإلنتاج الكويتيةهيفاء حسين »تلفت روح« عبدالمحسن النمر!

ماريا: لو جسدت دور المحجبة النتقدوني 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

ماريا التي اعترفت بأنها تخاف من الزواج حتى ال يتعطل مشوارها 
الفني، ألن الرجل الشرقي بطبعه يغار على زوجته وال يجعلها تتعامل 
بحرية، أكدت أنها اختارت الشهرة والنجومية، وعندما تصل إلى مرحلة 

معينة ترضيها قد تفكر في االستقرار والزواج.
ماريا التي كشفت تلقيها لدورات تدريبية في التمثيل لتطوير نفسها 
حتى جسدت دورها في »أحاسيس«، التزال تتعرض لالنتقادات، فهي 
منذ ظهورها في الفن اتهمت بالترويج لالبتذال، وعندما دخلت املجال 
السينمائي زاد الهجوم عليها بشكل أكبر. فأول عمل متثيلي لها »بدون 
رقابة« كان اتهاما بالترويج للش����ذوذ، أما الفيلم الثاني »أحاسيس« 
فاتهم بأن فيه مش����اهد جريئة. »األنباء« التقت ماريا في هذا احلوار 

وفيما يلي التفاصيل:
ملاذا لم تغب االنتقادات عن دور ماريا في »أحاسيس« رغم عدم اعتمادك 

املشاهد اجلريئة؟
أنا قدمت دور امرأة مطلقة حياتها صعبة، وتضطر للعمل راقصة 
ومغنية في ملهى ليلي، لتتمكن من تأمن دخل لها، لكنها ال تقوم بأية 
أعمال منافية لآلداب، لكن يبدو ان مجرد تواجدي في العمل يثير االنتقادات  

وألنني ماريا أصبح اسمي يثير اجلدل، وهناك من يتعمد ذلك.
هل تعتقدين ان الفيلم كونه يحتوي على مش��اهد فيها جرأة أثار النقد 

ولم يدرج في خانة االفالم النظيفة؟
مادمنا نناقش في الفيلم مواضيع مستمدة من احلياة اليومية ومن 
الواقع، فيجب ان نقدمها بحرفية بعيدا عن االبتذال. وال أعرف السبب 
الذي حمل البعض على الهجوم على الفيلم حتى قبل مشاهدته وكتبوا 
على لساني ما لم أردده. وكل املشاهد اجلريئة في العمل موظفة لصالح 
الدراما، وأعتقد أنني حتى لو جسدت شخصية فتاة محجبة فسيكون 

هناك من يهاجمني.
واضافت: جسدت دور تلميذة مدرس����ة في »بدون رقابة« والدور 
ل����م يخدش احلياة، وأنا أجزم أنني لم أتخ����ذ اإلغراء طريقا يفتح لي 
أبواب السينما. وأقول ان السينما املصرية اليوم تقدم قصصا مرتبطة 

بحكايات حقيقية ومنطقية ومتس قصصا إنسانية.
ماذا عما كتبه النقاد عن ان العمل غير مقبول لكثرة اجلرأة واملش��اهد 

غير املقبولة بنظرهم، وقد صنفت الرقابة الفيلم »للكبار فقط«؟
كتب الكثير من النقد اجلارح عن قصة الفيلم وممثالته، وهذا عيب 
في حقنا جميعا، ألننا أصبحنا في العام 2010 وأرى أننا نتراجع للوراء 
ف����ي أفكارنا بدال من أن نتقدم، ونكون أكثر انفتاحا، وللعلم هناك من 
ينتقد الفيلم دون أن يفكر حلظة في مشاهدته. وأقول ان االفالم األبيض 
واألسود كانت أكثر جرأة من فيلمنا وال أجد سببا واحدا لكي يضعوا 
الفتة »للكبار فقط« وال أجد عذرا ملنع كل أفراد األسرة من مشاهدته.

ماذا عن استمرار تعاونك مع هاني جرجس؟
أنا مقتنعة به كثيرا، وألنه عرف اجلمهور بي بطريقة مميزة، وهو 
يع����رف أنني ممثلة موهوبة هو أرادن����ي مبواصفاتي اجلمالية وقوة 
ش����خصيتي، وأنا لن أعمل معه فقط وس����أعمل مع مخرجن آخرين، 
وهو ليس����ت لديه مش����كلة في ذلك، ألننا أصدقاء وأستشيره في كل 

أموري الفنية.
ماذا عن الغناء هل توقفت عنه من أجل التمثيل؟

أبدا فأنا لن أترك الغناء حتى انني غنيت في الفيلم وسأعمل على 
التوفيق بن املجالن.

عبدالحميد الخطيب
ل����م يخطر على بال أحد من 
احلاضرين للمؤمتر الصحافي 
الذي اقامه جنم »ستار اكادميي« 
ابراهيم دشتي مساء امس االول 
في فن����دق النخيل لالعالن عن 
اطالق����ه اول اغنية من ألبومه 
االول، ان يتح����ول املؤمتر الى 
»اس����تعراض عضالت« ملخرج 
كليب االغنية االولى لدش����تي 
والت����ي حتم����ل اس����م »ليل����ة 

وليلة«.
فرغم بدء املؤمتر متأخرا ساعة 
وملل احلضور وذهاب بعضهم 
بعد تعبيرهم عن استيائهم من 
عدم احترام موعد اقامه املؤمتر 
اال ان البقي����ة املتواجدة أثرت 
ان ت����رى ما يح����دث حتى آخر 
مش����هد، لكن ما اصاب اجلميع 
بالذهول ه����و التحفز الواضح 
من مخرج »مغمور« ال يعرفه 
احد في املؤمتر لدرجة انه رفض 
االجابة عن سؤال وجه له من 
احد الزمالء الصحافين يطلب 
منه التعريف بنفس����ه فأجاب 
بنرجسية واضحة: شوف كليب 
ابراهيم وبعدين تعالى اسألني 

انا من.
املخرج الذي عرف احلضور 
اسمه عن طريق املصادفة ويدعى 
محمد النجار كان كالمه في كثير 
من االحيان غير مبرر ويحسب 
عليه اجابته نيابة عن ابراهيم 
اكثر من مرة لدرجة ان دشتي 
عندما طلب منه املخرج »املغمور« 
ان يجيب عن احد االسئلة، قال: 

ماذا تركت لي حتى اجاوب.

دعم وتواصل

املؤمتر الذي حضره الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة وعدد من 
وسائل االعالم والصحافين بدأ 
ابراهيم دشتي، قال  بكلمة من 
فيها: امتن����ى دعمكم الدائم لي 
والتواصل حتى احقق ما اصبو 
اليه، مشيرا الى انه انتهى من 
تس����جيل اغنية »ليلة وليلة« 
من كلمات احمد حسن راؤول 
وأحلان احم����د االمير وتوزيع 
ع����ادل الفرحان وس����يصورها 

ڤيديو كليب الفترة املقبلة.
واضاف: االغنية واحدة من 

يشيد بأخالقه وكلنا سندعمه 
في النهاية.

م����ن جانب����ه ق����ال النجار: 
س����نصور جميع اغاني ألبوم 
دشتي االول على طريقة الڤيديو 
كليب واطالب اجلميع بالوقوف 
بجانبه النه جنم ويستحق الدعم، 
مشيرا الى انه سيعتمد طريقة 
جديدة في تصوي����ر الكليبات 
سيتحدث عنها العالم كله وليس 

الوطن العربي فقط.

فكرة جديدة

واض����اف: نس����ير حس����ب 
خطة مدروسة لصناعة دشتي 
بالطريقة الصحيحة واملهم ان 
نقدم اعماال لها قيمة وفيها فكرة 

جديدة تعجب املشاهدين.
وعن تعاقد ابراهيم مع شركة 
انت����اج مصرية وليس كويتية 
اجاب النجار: العيب من شركات 
االنتاج الكويتية فابراهيم منذ 
تخرجه من »س����تار اكادميي« 
وحتى اآلن لم نشاهد له اي اغنية 
كويتية او خليجية وتعاقده مع 

شركة مصرية ليس عيبا.
وتابع: نحن تعاقدنا معه لكي 
اننا  نصنع منه جنما، واعتقد 

نسير معه في هذا االجتاه.

12 اغنية باللهجة املصرية في 
ألبومي االول ملمحا الى انه تعاقد 
مع شركة »إيجبتي« مؤكدا انه 
سيطرح في املستقبل البومات 
خليجي����ة وتركي����ة ومغربية 
الرضاء جميع االذواق، كاشفا 
عن تعاون سيجمعه مع الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة سيعلن 

عنه في اقرب وقت.

واستطرد دشتي: بعد »ستار 
اكادميي« حاولت ان اجد شركة 
انتاج تتبناني لكن لم اجد لالسف 
حتى وصل����ت الى التعاون مع 
»ايجبتي« وفي النهاية انا ابن 
الكويت ملمح����ا الى انه متابع 
للمشترك الكويتي في برنامج 
اكادميي 7« عبدالعزيز  »ستار 
لويس وقال: هو حبوب والكل 

مفرح الشمري
»عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.. أو شرفتان راح ينأى 
عنهما البحر« هذا البيت الشعري اجلميل من قصيدة »أنشودة 
املطر« للش���اعر الكبير الراحل بدر شاكر السياب، يردده هذه 
األيام بلهفة ش���ديدة الفنان السعودي عبداحملسن النمر كلما 
التقى محبوبت���ه اجلديدة الفنانة البحرينية هيفاء حس���ن 
التي سحرته بجمال عينيها منذ وصوله الى مملكة البحرين 
الش���قيقة لدرجة انه كلما تذكر جمال عينيه���ا يردد ما قاله 
الس���ياب في النهار والليل ألنه تعلق بها بش���كل جنوني وال 
يس���تطيع فراقها حتى ان »وضع« رأسه على »مخدته« ألنها 
مث���ل ما نقول »تلفت روحه« من كثر احلب الذي يكنه لها في 

قلبه »األخضر« احملفور بداخله.
صورة حبيبته الفنانة البحرينية هيفاء حسن التي يحبها 
بإخالص رغم انها »بنت عز« وهو على »قد حاله« ولكن قصص 
احلب البعيدة عن أي مصالح ال تعترف بهذه الفوارق التي ابتكرها 

االنسان في هذا الزمن الذي افتقد فيه احلب الصادق!
ما س���بق ما هو إال اخلطوط العريضة ألحداث املسلس���ل 
االجتماعي »متلف الروح« الذي كان اس���مه »مضاوي« سابقا 
من تألي���ف مهدي الصايغ ومن بطول���ة النجم القطري غامن 
السليطي وعبداحملسن النمر، هيفاء حسن، فاطمة احلوسني، 
زهرة عرفات، أنور أحمد وعبداهلل ملك ومن إخراج أحمد املقلة 
وسيعرض في شهر رمضان املقبل على شاشة mbc ويقع في 

30 حلقة.
أحداث املسلسل تصور في مملكة البحرين الشقيقة وهي 
ستكون في أيام السبعينيات من القرن املاضي حيث ستدور 
أحداثه حول شاب اسمه »عثمان« يجسد دوره الفنان السعودي 
عبداحملسن النمر و»مضاوي« جتسد دورها البحرينية هيفاء 
حسن، تنش���أ بينهما قصة حب جميلة ولكنها متر مبواقف 
محرجة ومؤملة ألن عثمان شاب »على قد حاله« و»مضاوي« 
بنت »عز« ويرفض والدها غامن السليطي ان يزوجها حلبيبها 
للفوارق الطبقية واالجتماعية، األمر الذي يجعل عثمان يعيش 
حالة نفسية صعبة بعد هذا الرفض ويجد ضالته في أشعار 
»الس���ياب« حتى تخفف من آالمه لعدم حتقيق حلمه بالزواج 

من محبوبته هيفاء حسن.

وديع أبي رعد: انسحبت من »ستاراك«
ألنه أخذ مني اهتمامي بالغناء األوبرالي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يغادر وديع ابي رعد استاذ 
السابق في برنامج  املوسيقى 
»ستار أكادميي« منتصف الشهر 
اجلاري الى ايطاليا كي يتابع 
التحضير م���ع مدربه اخلاص 
حلفل األوبرا الذي سيقدمه في 

املانيا.
فوديع الذي غاب عن املوسم 
احلالي السابع لبرنامج »ستار 
اكادميي« منذ انطالق البرنامج 
وكان من أهم أركان البرنامج، 
وقد أثار غياب���ه عدة عالمات 
الرأي  اس���تفهام، خاص���ة ان 
العام اعتاد على وجوده طيلة 
الدورات الس���ابقة، كان قد أكد 
في اطاللة إعالمية قائال: فكرت 
مليا في قرارة نفس���ي، وبعد 
مضي 6 سنوات على وجودي 
البرنامج، لم أعد أشعر  داخل 
باحلماس أو باالندفاع أو بأي 
حافز للمش���اركة ف���ي دورته 
الكثير من  السابعة، بس���بب 
األمور واملعطيات داخل وخارج 

البرنامج.

مستقبل مهني

واضاف: ق���ررت في نهاية 
املطاف ان اتابع حياتي خارج 
البرنامج، خصوصا ان حياتي 
توقفت عن���د حدود البرنامج، 
فقررت عدم املشاركة ملتابعة 
العمل الذي أحبه واملضي قدما 
في شق مستقبلي املهني. قدمت 
الكثير في هذا البرنامج، من دون 

الشعور باالكتفاء الذاتي.
واش���ار ابي رع���د الى انه 
اكتش���ف ان البرنامج استنفد 
الكثير من خبرت���ه وطاقاته، 
وسلبه الكثير من الفرص في 
اخلارج على حس���اب وجوده 
فيه والتزامه، كما سلبه الكثير 
من حياته اخلاصة، وخصوصا 
الن���اس، واألهل  معاملته مع 
واألصدقاء، فبات مقيد التحرك 
وعل���ى األقل لم يع���د بإمكانه 

الضحك بصوت عال.
وأكد وديع أبي رعد انه اليزال 
على عالقة صداقة مع روال سعد 

رئيسة األكادميية، وانه اتخذ 
قرار املغادرة قبل التوقيع على 
عقد املوسم السابع، أخبر روال 
بانه مضطر الى السفر، فطلبت 
منه التريث خاصة ان قراره لم 
يكن عندها قاطعا، امنا في قرارة 
نفس���ه كان مقتنعا بضرورة 

االنسحاب من البرنامج.

قرار نهائي

وعندم���ا اتصل���ت به روال 
للوقوف عل���ى قراره النهائي، 
ق���راره مبغادرة  أطلعها على 
البرنامج، فتمنت له التوفيق، 
وبدوره متنى لهم وديع النجاح 

واالستمرار.

كما أشار أبي رعد الى انه قبل 
انطالق البرامي األول من املوسم 
احلال���ي اتصل ب���روال وكذلك 
باملقربن منه في البرنامج كهيلدا 
واليسار وميشال، ومتنى لهم 

التوفيق.
يذكر ان وديع ابي رعد وهو 
الفنان األوبرالي ونادرا ما يعرف 
عنه الناس ذلك، وهو صاحب 
ثقافة خاصة ويدرب عددا كبيرا 
من أهل الفن أمثال الفنانة إليسا، 
أكد ان برنامج س���تار اكادميي 
حقق له شهرة على امتداد العالم 
العربي، فيما ه���و، أي وديع، 
قدم له الكثير من خبرته دون 

ان يسأل.


