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أكدت تلقيها عرضًا للمشاركة في فيلم أميركي وتنتظر »عقارب الساعة« 

 ميساء مغربي: هناك أيٍد خفية تحاربني

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
»بارودتي« عنوان األغنية التي صورها 
الفنان عاصي احلالني، وشاركه فيها ابنه 

الوليد.
الكليب الذي أخرجه املخرج السوري 
سيف الشيخ جنيب، مت تصويره في الريف 
السوري لألغنية التي كتب كلماتها نزار 
فرنسيس وقد أعاد احلالني نفسه توزيع 

اللحن الذي هو فولكلوري اللون.
هذا وش����ارك في الكليب الذي تبلغ 
مدته 4 دقائق، عدد من املمثلني السوريني 
خاص����ة وان قصة الكلي����ب تعتبر عمال 

دراميا مصغرا يتناول قضية ثائر عربي 
لديه ولد )ابنه الوليد( ويضع أهم هدف لديه 

وهو ان يقاوم عدوه حتى الشهادة، حيث يسدل 
الس����تار على العمل بوفاة املناضل املقاوم أي عاصي 

احلالني.
اس����تغرق تصوير العمل يومني متتاليني وذلك في 3 
أمكنة هي دمشق القدمية ومنطقة دير علي وبحيرة زرزر 
في مدينة الزبداني، وكان فريق العمل كله من الديكور الى 

املوسيقيني واملالبس سوري اجلنسية خاصة وان احلالني 
لم يحمل معه فريق عمل بل اعتمد على الفريق السوري.

وعن أغنيته اجلديدة حتدث عاصي احلالني مؤكدا ان »بارودتي« 
حتكي عن »ارتباط االنس����ان بوطن����ه وأرضه وهي التي حتفظ 
كرامته كما انها رفيقة الثائر واملقاوم«. واعرب عن ثقته باملخرج 
سيف الشيخ جنيب ألن لديه جتربة درامية سينمائية وقال: وأنا 

بطبعي أحب الروح اجلديدة.

ميساء مغربي في مسلسل »أسوار«

عاصي احلالني

يشارك فيه نخبة من نجوم سورية

»عش الدبور« ينافس »باب الحارة« و»أهل الراية«
دمشق - هدى العبود

انتهى السيناريست مروان قاووق 
كاتب االجزاء الثالثة االولى من مسلسل 
»باب احلارة« من كتابة س���يناريو 
مسلسل جديد سيبدأ تصويره قريبا 
بعنوان »عش الدبور«، من انتاج شركة 
غولدن الين التي تقوم حاليا بإنتاج 

مسلسل »اخلبز احلرام«.
العمل املخرج  وسيتولى اخراج 
الذي يقوم  الش���اب تامر اس���حاق 
بإخراج »اخلب���ز احلرام« ايضا عن 

نص لقاووق.
البيئة الشامية  والعمل ينتمي الى 
التي لقيت رواجا الفتا في االعوام االخيرة 
من مسلسل »باب احلارة« وسيتناول 
فترة حكم امللك الفيصل لدمش����ق في 
الفترة ما ب����ني 1918 و1920 بعد انتهاء 

اخلالفة العثمانية وقبيل دخول القوات 
الفرنسية الى سورية.

وسبق السحاق ان خاض جتربة 
االعم���ال التلفزيونية الش���امية مع 
مسلسلي »أوالد القيمرية« و»احلصرم 

الشامي«.
وسيش���ارك في املسلس���ل الذي 
سيكون على جزأين عشرات املمثلني 
السوريني ابرزهم اسعد فضة، عباس 
النوري، بسام كوسا، صباح اجلزائري، 

سامر املصري وغيرهم.
يشار الى ان ثالثة اعمال تنتمي الى 
البيئة الشامية سيتم تصويرها هذا 
العام حتى اآلن وهي اجلزء اخلامس 
من »باب احلارة« واجلزء الثاني من 
»أه���ل الراي���ة« باالضافة الى »عش 

مروان قاووقالدبور«.

مي سليم: »احلّوت األيام« 
في الصالة المغطاة

الفنانة الشابة مي  إيالف: احيت 
سليم مساء امس حفل ختام بطولة 
شباب املستقبل للجامعات بالصالة 

املغطاة بستاد القاهرة الدولي.
وقدمت مي مجموعة من اش���هر 
اغانيها وسط تفاعل اجلمهور معها 
في احلفل ومنه���ا: »احلوت االيام« 
و»سيبو« و»مالك قصادى« و»طال« 
و»مني اللي قالك« وقد حضر احلفل 
اكثر من 7 آالف متفرج، حيث غنت 
مي الى جانب الفنان ايهاب توفيق، 
كما مت تكرمي الكابنت حسن شحاتة، 

واجلهاز الفني ملنتخب مصر.

مي سليم

أميرة فتحي في المستشفى
.. »عقبال كل البنات«

القاهرة ـ سعيد محمود
في س���رية تامة قامت الفنانة أميرة 
فتحي باجراء عملية جراحية في حنجرتها 
باحد املستش���فيات وطلب���ت اميرة من 
اصدقائها املقربني عدم اعالن ذلك وخاصة 

انها قررت االجتاه للغناء.
وقد وقع اختي���ار اميرة فتحي على 
اغنية »عقبال كل البنات« لتخوض بها 

اولى جتاربها في عالم الغناء واالغنية 
كلمات محمد جمعة وأحلان محمد رحيم 
ومن املقرر ان تقوم بتصويرها مع املخرج 

محمد سامي.
واكدت اميرة انها رغم عشقها للتمثيل 
منذ الطفول���ة اال انه���ا تتمتع بصوت 
عذب وهو ما جعل بعض املقربني منها 
يشجعونها على خوض جتربة الغناء.

أميرة فتحي

تعمل على تطوير نفسها وتطمح في الوصول إلى هوليوود

جيني اسبر: »لعنة الطين« وّجع راسي
دمشق ـ هدى العبود

جميلة، لطيفة، تتمتع بقوام 
يؤهله���ا ألن تكون من اجمل 
الفنانات على الساحة العربية 
واالجنبي���ة، حتلم بالوصول 
امام كبار  العاملية وتقف  الى 
املخرجني في هوليوود، اضافة 
ال���ى عفويتها، وتس���امحها، 
ف���ي بداية  وتعتبر نفس���ها 
الطري���ق الفن���ي، تبتعد عن 
املراوغة،  الغرور وال جتي���د 
انها الفنانة الس���ورية جيني 
اسبر التي كان لنا معها احلوار 

التالي:
ملاذا اعتذرت عن مسلس��ل 
»لعن��ة الطني« للمخ��رج احمد 

ابراهيم أحمد؟
بداي���ة، العمل لم يقدم أي 
جديد ملس���يرتي الفنية التي 
أحاول أن أضيف اليها جديدا 
في أي دور اقوم به،  ولم يتم 
التعديل عليه كما سبق واتفقت 
مع املخرج واملؤلف، فأنا أبحث 
عما يرضي اجلمهور، وليس 

عن االنتشار.
يقال ان سبب االعتذار كان 

االجر؟
بالتأكيد ليس صحيحا.

يقال ان املخرج يوسف رزق 
أساء بألفاظه معك.. ما املشكلة 

وملاذا حصل ما حصل؟
إس���اءته لي جاءت عندما 
نعتن���ي بصفة غير الئقة في 

مسلسل »أس���ياد املال« وكان بإمكانه أن يصفني بأي شيء اال 
تلك االساءة. ولكل انسان اخالقه وتصوره اخلاص وله ان يعبر 
عنهما كما يشاء. لو أردت الشهرة باالغراء ألصبحت مغنية وقمت 
بتأدية بعض حركات االغراء في الكليب وال أنتظر مسلسال من 
ثالثني حلقة ألبني شهرتي عليه، مع العلم انه عرض علي العديد 

من االعمال في مصر حتتوي على اجلرأة ولكنني رفضت.
هل هذا الكالم سيعيد تفكيرك في أداء االدوار التي حتتوي على 

اجلرأة؟
املشكلة ال تكمن في كالم يوسف رزق، وامنا في العمل نفسه، 
فهو لم يقدم لي اال وجع الرأس، ولدي شعور بالندم على العديد 
من االدوار وألنني بالدرجة االولى امرأة شرقية في مجتمع عربي، 
لذلك س���أعيد النظر في هذه االعم���ال لئال يراني الناس في هذا 

القالب من التمثيل.
مسلس��ل »صبايا« حقق الكثير من املشاهدة واجلماهيرية على 
مس��توى الوط��ن العربي، ألم تخاف��ي من أن يقع ف��ي مطب تعدد 

االجزاء؟
بداية سنأخذ بعني االعتبار كل االنتقادات واالخطاء والعثرات 
التي وقعت، مع العلم ان العمل حقق جناحا كبيرا، كما انه تعرض 
النتقادات كبيرة ايضا، ولكن مبا انه عمل متصل ومنفصل ميكن 
ان يكون له جزء ثان وثالث، وأنا أرى ان اجلزء الثاني سيكون 
افضل ألننا س���نأخذ بعني االعتب���ار كل االخطاء التي وقع فيها 

العمل في اجلزء االول.
ه��ل من فنانني آخري��ن في العمل »بصراحة من س��يغادر ومن 

سيبقى« اكشفي لنا االوراق؟
الفنانة نسرين  ستغادرنا 
طاف���ش اللتزامها بأعمال في 
الفنانة  ان  اخلارج، ولالسف 
نسرين أضفت على العمل جماال 
وجناحا وحضورا ونتمنى لو 

بقيت ضمن أسرة العمل.
من سيحل مكانها؟

ال، سيتم الغاء الشخصية 
واضافة اخرى ستقوم ببطولتها 

الفنانة قمر خلف.
ما صحة االخبار التي نشرت 
بعد عرض العمل بأنك مستاءة 
من ش��ركة االنتاج التي ميلكها 

زوجك املنتج عماد ضحية؟
انه���ا اخب���ار عاري���ة عن 
الصحة، نشرها موقع الكتروني 
ال أريد ذكر اس���مه، فهو غير 
معروف، وقد ذكروا على لساني 
انني اتصلت بهم وأعربت عن 
استيائي من ش���ركة »بانة« 
لالنتاج والتوزيع الفني، كما 
قيل ان سبب اس���تيائي هو 
دعم الشركة املنتجة لفنانات 
يقمن بالبطولة في مسلس���ل 

»صبايا«.
أترين أن هذا العمل أنصفك؟ 
طال��ت  املس��اواة  ان  مبعن��ى 

املشاركات جميعهن؟
هذا العمل ه���و االول من 
نوعه فهو أول عمل من بطولة 
الرغم  نسائية مطلقة، وعلى 
من تصنيفه في خانة االعمال 
النسائية وطرحه القضايا املعاصرة عبر التركيز على مجموعة 
من الفتي���ات وأحالمهن وما تصبو اليه تلك الفتيات اال ان ذلك 
ال يعني ان ادوار اجلميع قد تس���اوت فالبد م���ن التركيز على 
ش���خصية أو اثنتني، وأن���ا ارى ان بطلة العم���ل كانت الفنانة 

نسرين طافش.
ه��ل تعتبرين ان مسلس��ل »صبايا« ه��و الفرصة الت��ي لطاملا 

انتظرتها؟
لم تأت الفرصة التي انتظره���ا، ولكنني أجتهد وأعمل على 

تطوير نفسي ألتعلم أمورا جديدة في مهنة التمثيل.
الى أين تطمح جيني اسبر؟

هوليوود، ليس بالضروري ان أكون جنمة من جنماتها، امنا 
أن أؤدي مشهدا أو مشهدين وأسجل أسمي في سمائها مثل الفنان 

السوري غسان مسعود.
ماذا تقولني ملن يرى في جيني انسانة فارغة وغير واقعية؟

اقول ان عليهم ان ينظروا الى الداخل.
ولالشخاص الذين يرون فيك انسانة جدية؟

على العكس، انا انسانة بسيطة أحب املرح والعفوية وأبتعد 
عن كل ما يزعجني ويثير عصبيتي.

من من زمالئك ساعدك في بداية مشوارك الفني؟
لالس���ف، لم يقف الى جانبي احد، بل قمت بتنمية موهبتي 
وكبرتها بنفسي وكنت أحاول عندما أذهب الى التصوير ان أتعلم 
كيف أتقن أي مش���هد خطوة بخطوة، ومن هنا رس���مت خلفية 

لنفسي.. وآمل ان أكون قد حققت شيئا.

جيني اسبر

»بارودة« عاصي الحالني مع ابنه

           خالد حسين 
أرجع���ت الفنان���ة ميس���اء مغربي 
الشائعات التي تطاردها الى أن هناك من 
ال يعجبه نجاحها وتحاربها ايد خفية لخلق 
الفتنة بينها وبين جمهورها الخليجي، وحملت 
هؤالء األشخاص مسؤولية الشائعات التي تمأل 
المنتديات حول اختالقها خبر ترشيحها لفيلم 
أميركي، وكذلك رسالة المحمول التي تناقلتها 

الهواتف العام الماضي حول وفاتها.

عرض فني

وأكدت ميساء تلقيها عرضا فعليا للمشاركة 
ف���ي فيلم اميرك���ي تدور أحداث���ه حول فتاة 
فلس���طينية تقع في حب عميل من الموساد 
اإلسرائيلي، وقالت: رفضته العتبارات دينية 
وقومية والذي يقول إن���ي اختلقت الخبر 
فالسيناريو األصلي للفيلم مازلت أحتفظ 

به.

من ناحي���ة أخ���رى، عبرت ميس���اء عن 
 سعادتها بصور يتم تداولها للفنانة األميركية 
الشابة أماندا س���يفريد على أنها شبيهة لها، 
وقالت:أنا س���عيدة بهذه المقارنة ألنها دليل 
على حب الجمهور ورغبتهم في إيجاد الشبيه 

لي. 

ثقافة خليجية

وعن اتهامها بمحاولة إلصاق نفسها بالخليج 
على الرغم من أنها مغربية األصل، أوضحت 
ميساء أنها لم تتنكر يوما من جنسيتها المغربية، 
ألن ذلك واضح حتى في اس���مها، لكنها أكدت 
في الوقت نفس���ه اعتزازها بانتمائها للثقافة 
الخليجية ألنها تعيش بالخليج منذ صغرها، 
وتنقلت بين السعودية واإلمارات وقالت: أحب 
أن أوجه لمن يلصقون بي هذا االتهام أني لم 
أتقدم يوما بطلب للحصول على أي جنسية 
خليجي���ة، ولو طلبتها لحصلت عليها في 24 

ساعة حسب »ام بي سي نت«. 

الدور المطلوب

واشارت ميس���اء مغربي التي شاركت في 
مسلسالت »فنجان الدم« و»أسوار« و»الساكنات 
في قلوبنا«، الى أنها ال تهتم كثيرا بلقب أجمل 
فنانة قدر اهتمامها بتقمص الدور المطلوب منها 
بإجادة وقالت: ال أهتم كثيرا بفكرة أنني جميلة 
من عدمه، ألنني في األساس ممثلة مطلوب مني 
أن أتقمص شخصية معينة، فمثال دوري في 
مسلسل »فنجان الدم« لم أكن بحاجة فيه إلى 
الجمال، فالمكياج الذي استخدمته في الدور 

غطى على جمالي.
 يذك���ر ان الفنانة ميس���اء مغربي تنتظر 
عرض الفيلم القطري »عقارب الساعة« الذي 
شاركت في بطولته، ويدور حول عالقة الجن 
واإلنس، ولعب���ت فيه دور الجني���ة الطيبة 

»جينا«.


