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ممثلة »ابتلشت« بزميلة 22
معاها في عملها اليديد تبي 
الل���ي قاعدة  تعرف منو 
حتاجيه بالتلفون لدرجة 
أنها زعل���ت وطلعت من 

اللوكيشن.. صچ لقافة!

لقافة
»يصلح«  يبي   ممثل 
بني فنانتني مشهورتني 
تفاجأ بردة فعلهم جتاهه 
بعد ما سمعوه كالم ما 
ي��س��ر اخل���اط���ر.. اهلل 

يعينك!

صلح
ممثلة تشعر ب� »الفرح« 
هاأليام ألنها تبي تشارك 
في عم���ل تاريخ���ي مثل 
م���ا تقول.. احل���ني بدعي 
العادية وبعدين  باألعمال 

روحي للتاريخي!

تاريخي

تجرأت وكشفت عن عيوبها على الشاشة

غريس ديب: حان الوقت ألنتقل إلى مكان آخر

عبير صبري تتبرأ 
من مشاهد »نور عيني«

بيروت ـ بولين فاضل
عندما تتحدث الفنانة غريس 
ديب ع���ن اس���مها وبصمتها 
وهويتها التي ال تش���به هوية 
أح���د، فإنها ال تتحدث من باب 
الثقة  الغرور وامنا م���ن باب 
بالنفس وبالقدرات التي تختزنها 
خصوصا انه���ا تكتب وتلحن 
وتغني بثماني لغات االمر الذي 
يضعها بطبيعة احلال خارج 
اطار املقارنة باآلخرين واملنافسة 
معهم، غري���س التي انفصلت 
اخي���را عن ش���ركة »روتانا« 
لتس���تقل بعملها تعد ملفاجآت 
باجلملة في فصل الصيف وتعد 
نفسها بشكل جديد وهي التي 
بدأت منذ م���دة حرب احلمية 
لتعود بوزنها الى ما كان عليه 
قبل مرحلة الشهرة، »األنباء« 
التقت غريس في هذا احلوار:

انفصالك عن شركة »روتانا« 
مت بهدوء، فم��ا الذي حصل وما 
الذي جعلك تتخذين هذا القرار؟

احببت ان انتقل الى مرحلة 
جديدة في حياتي، فبعد نحو 
ست سنوات ونصف السنة في 
»روتانا« شعرت بأنه حان الوقت 

لالنتقال الى مكان آخر.

وسائل إعالمية

هل شعرت بالركود؟
ال ش���عرت بأني في حال تركت فبامكاني ان اتوسع اكثر في 
عملي مبا اني امزج في غنائ���ي بني العربي واالجنبي، وبالتالي 

بامكاني ان اوزع اعمالي على وسائل اعالمية كثيرة.
تركت الشركة ألنها ما عادت قادرة على ان تضيف لك؟

»روتانا« انتجت لي خمسة عشر كليبا وانا شاكرة لها، واألكيد 
انها ميكن ان تضيف لي كونها تتقدم وتكبر لكن كما س���بق ان 
قلت شعرت باحلاجة لالنتقال الى مكان آخر ميكن ان اكشف فيه 

اكثر عن هويتي.
لكن في ألبومك االخيرة اظهرت الكثير من ذاتك وموهبتك؟

اظهرت الكثير من ذاتي لكن االنتشار الذي اريده لم يحصل.
سترتبطني بشركة أخرى؟

لي���س بالضرورة ألن هذا ليس هدفي، الهدف هو ان اس���تقل في 
عملي.

هل ميكن القول ان س��كتك س��تكون املزج بني الغناء العربي والغناء 
االجنبي؟

طبعا وسبق ان طرحت في الشتاء البوما بأربع لغات، وقريبا سأعيد 

طرح اغنيت���ي »مبروك عليك« 
باللغتني العربية واالجنليزية.

ما ردك على من يقول ان غناء 
الفنان��ة العربية باالجنبي محكوم 

بالفشل في البالد العربية؟
من قال ذلك؟ هذا كالم سلبي 
وانا ارفضه وافضل عليه الكالم 
االيجابي، اذا كان هناك من يقول 
ان غناء غري���س ديب بالعربي 
واالجنبي لن ميش���ي في البالد 
العربية على غرار بعض الفنانات، 

فأنا اقول لهم سأجنح.

ثماني لغات

االنتشار العاملي هل هو ضمن 
اهدافك؟

املهم ان اظل في عملية صعود، 
»وين رح اوصل ما بعرف« لكن 
االكي���د ان مخططي هو العاملية 
وانا حاضرة لها خصوصا اني 

اغني بثماني لغات.
االعالم كم انصفك وأضاء على 

شخصيتك وبصمتك؟
االعالم هو نصفي الثاني وقد 
قام بواجبه جتاهي نسبة ملا اريده 
مني، فلو كنت اريد اكثر لكنت 
قلت انه لم يكن منصفا معي »بس 
انا هالقد بدي« وقد اعطاني هذا 

القدر وزيادة.
ظهرت اخي��را على التلفزيون 
لتتحدثي عن ش��كلك ووزنك واحلمية التي تخضعني لها على يد طبيب 
اخصائي، الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه: ملاذا تقومني مبا تقومني به اليوم 
في حني كنت تؤكدين باالمس ان جس��مك هو جزء من ش��خصيتك وال 

مشكلة لديك معه؟
عندما تصاحلت مع ربي ونفسي اكثر، شعرت بأنه جميل ان اعيد 
جسمي اقله الى ما كان عليه قبل ان اعرف الشهرة، انا ال احاول ان 
اكون عارضة ازياء بل احاول ان اعيد الفصل الذي خسرته مع الوقت 
واعود بالتالي الى الصورة التي خلقني بها اهلل، قبال كان وزني 64 

كيلو غراما وهذا ما احاول ان اعود اليه.
خالل كم من الوقت؟

من اآلن حتى ش���هر يونيو املقبل يجب ان اكون قد خسرت ستة 
عشر كيلو غراما.

متشوقة لبلوغ هذه املرحلة؟
جدا وما افعله اليوم افعله وانا سعيدة ومقتنعة، أعرف أنها جرأة 
مني ان اظهر على الشاش���ة واحتدث عن جسمي وعيوبي لكن هذه 
ايضا رسالة الن كثيرين تشجعوا عندما استمعوا الي وفي النهاية 
حرب احلمية هي حرب في العقل وانا احارب دوما بفكري وعقلي.

وفاء عامر

عبير صبري

خالفات وفاء مع زوجها 
على »ميراث الريح«

القاهرة ـ سعيد محمود
نشأت خالفات حادة بني الفنانة 
وف���اء عامر وزوجه���ا املنتج محمد 
ف���وزي، وذلك بعد أن ق���رر تأجيل 
مسلس���لها اجلديد »ميراث الريح« 
للعام املقبل، وه���و ما أثار غضبها 
بش���دة، خاصة انها اعتذرت عن كل 

ارتباطاتها الفنية.
وبرر فوزي لوفاء سبب تأجيله 
للعمل بأنه عمل كبير ويحتاج لوقت 
كبير في التحضيرات، وبالتالي لن 
يستطيع العرض خالل شهر رمضان، 
وهو ما أغضب وفاء بشدة، خاصة أنها 
ستتغيب عن الظهور في مسلسالت 

رمضان هذا العام.
اعت���ذرت عن  وكانت وف���اء قد 
مسلسل »بره الدنيا« من أجل السفر 

لعالج ابنها »عمر« في لندن.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة عبير صبري من  تبرأت 
فيلم »نور عيني« وذلك بعد أن قام 
منتج الفيلم بح���ذف عدد كبير من 
مشاهدها بالعمل، وهو ما اعتبرته 

تشويها لدورها في الفيلم.
وأكدت عبير ان منتج الفيلم محمد 
الس���بكي قام بذلك من اجل تصفية 
حسابات، حيث انها اعترضت على 
نظام العمل خ���الل تصوير الفيلم 
بلبنان، وهو ما أثار غضب السبكي 

وقرر تشويه دورها بالفيلم.
ورغم أن عبي���ر تؤكد انها قامت 
بتصوير 17 مشهدا، اال انها تظهر في 
حوالي 5 مشاهد فقط، وتظهر عبير 
في الفيلم بدور شقيقة منة شلبي التي 
تقوم بدور كفيفة وتساعدها وتقف 

بجوارها حتى تسترد بصرها. 
يذكر ان »نور عيني« بطولة تامر 
حسني ومنة شلبي، وعمرو يوسف، 

وإخراج وائل احسان.

دومينيك: »حسك عينك«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أحي����ا الثنائي دومينيك حوران����ي وعلي الديك حفال 
جماهيريا صاخبا في مجمع »لو ش����اتو« أش����عل مدينة 

الالذقية انغاما حتى ساعات الفجر األولى.
ويتحضر النجمان للقيام بجولة أميركية في اكتوبر 
املقبل، باالضافة الى عدة حفالت قادمة في لبنان وسورية 

ومختلف الدول العربية.
كما تس����تعد دومينيك إلطالق أغنية جديدة باللهجة 
املصرية بعنوان »حسك عينك« من كلمات كمال قبيسي 

وأحلان يحيي احلسن.
وكعادتها أبهرت النجمة دومينيك احلضور بإطاللتها 
على املسرح بكامل أناقتها مرتدية ثوب سهرة من أزياء 

املصمم غابي صليبا.

خال مروى يؤجل خطوبتها
القاهرة ـ سعيد محمود

اض���ط���رت ال��ف��ن��ان��ة 
اللبنانية مروى للسفر فجأة 
الى لبنان، وذلك بسبب وفاة 
خالها الذي كانت تربطها به 
عالقة قوية، لذلك أصيبت 
بصدمة شديدة فور علمها 

باخلبر.
وقررت مروى تأجيل 
إعالن خطوبتها من رجل 
أعمال مصري، حيث كانت 
م���ن املفت���رض ان تقوم 
بإعالن خطوبتها الش���هر 
املقبل، لذلك قررت تأجيل 
املوعد فضال عن تأجيل كل 

مروىارتباطاتها الفنية.

جنوم مسرحية »احلشامني« مع مخرجهم شوقي أبوزيد مشهد من املسرحية

ضمن أنشطة األسبوع الثقافي الجزائري بمسرح الدسمة

»الحشامين«.. اللي يزيد عن حده ينقلب ضده!
االحترام والخجل مطلوبان في 
حياتنا اليومية لكن إذا زادا عن 
حدهما ينقلب الوضع الى ضده 
خاصة ان هناك أناسا يستغلون 
هذه الصفقات لتحقيق مآربهم 

الشخصية.

رؤية إخراجية

تصدى إلخ��راج مسرحية 
الحشامين الجزائري المعروف 
شوقي ابوزيد الذي استغل كل 
أجزاء خشبة المسرح لتوصيل 
رؤيته االخراجية بكل أريحية 
إبداعات  للمتلقي معتمدا على 
الممثلي��ن والسينوغ�رافي���ا 
الجميلة باالضافة الى الموسيقى 
التي جاءت متماشية مع أجواء 
وال��ذي  المسرحي  ال��ع��رض 
استحق تصفيق الحضور ألنه 
عرض يناقش قضية اجتماعية 
البشر في  يعاني منها معظم 

وقتنا الحالي.
الحضور  تقدم  ان��ه  يذكر 
األمين العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي واألمين العام لوزارة 
الثقافة بالجزائر رابح حامدي 
الكويت  الجزائر لدى  وسفير 

الحسن التهامي.

المتلقين ألحداث المسرحية 
عن  بعيدة  جميلة   بطريقة 
الفكرة  التكلف حيث وصلت 
ان  وه��ي  للعمل  الرئيسية 

يقدموا  ان  ج���رارة  وك��م��ال 
كوميدي  بطابع  يمتاز   عمال 
للحضور  مفهومة   وبلهجة 
القليل حيث استطاعوا جذب 

استطاع أبطال المسرحية 
االجتماعية »الحشامين« نوال 
الهاني،  محفوظ  مسعودي، 
 ع��ل��ي ج��ب��ارة، رم���زي قجة 

خالتها يعلم ان الرجل الغريب 
خريج سجون فيثور ويطرده 
المياه الى  البيت وتعود  من 

مجاريها.

مفرح الشمري
األسبوع  أنشط��ة  ضم��ن 
الجزائ��ري عرض��ت  الثقافي 
مساء أمس األول على خشبة 
»الدسمة« مسرحية »الحشامين«  
الجهوي  المسرح  انتاج  من 
اقتباسها من  لباتنه حيث تم 
مسرحية »الخجولين« للفرنسي 

أوجان لبيش.

عقدة الخجل

احداث المسرحية أكدت ان 
عن حده  يزيد  اللي  »الشيء 
ينقلب الى ضده« حيث تدور 
حول أب عقد »الخجل« مجرى 
 حياته اليومية لدرجة جعلته 
»ال«  كلمة  نطق  يستطيع  ال 
على  بالسلب  ان��ع��ك��س   م��ا 
حياة ابنته التي وجدت نفسها 
لرجل غريب   فجأة مخطوبة 
دخ�����ل ب��ي��ت��ه��م��ا وأص���ب���ح 
 يتصرف فيه بحرية مستغال 
ضعف والدها »الخجول« لكنها 
ترفض هذا الوضع وتخبر أباها 
ابن  من  إال  تتزوج  لن  بانها 
خالتها والذي تكتشف انه أكثر 
خجال من أبيها رغم انه يعمل 
في مهنة المحاماة فتحاول ان 
تبعد عنه هذه الصفة لكن ابن 

غريس ديب

)كرم دياب(بدر الرفاعي يتوسط رابح حامدي واحلسن التهامي


