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الفنية

مطربة خليجية طول 
»عمرها« تقول انها ما راح 
تتخلى عن الغناء هاأليام 
تفكر تدش التمثيل بعدما 
اس���تغنت عنها ش���ركة 

انتاجها.. صچ أي شي!

ممثلة »حنت« على أحد 
املنتجني علشان يعطيها 
دور في عمله اليديد بس 
هاملن�����ت���ج عطاها طاف 
ألنها ما تص���لح للتمثيل.. 

زين تسوي!

تمثيل دور
مذيعة في التلفزيون 
للحني تنتظر »بشرى« 
حل���وة علش���ان ترد 
لتقدمي برامج مباشرة 
ف�����ي دورة الصيف.. 

اهلل كرمي!

برامج

فنانون كبار يشجعونها وترى نفسها مسالمة

ڤيڤيان عازار: ال تعنيني انتقادات البعض!
ردك؟

لي الش���رف ان أكون فتاة 
لبنانية وس���أظل أغني للفتاة 
اللبنانية وال تعنيني انتقادات 

البعض.

وجه خير

كم تدينني بالفضل الى اغنيتك 
األولى Wake-up everybody في 

استمرارك في الفن؟
طبع���ا وجهها خي���ر علي، 
فبفضله���ا نل���ت جائ���زة في 
مهرجان أوس���كار السينمائي 
الثالثني وغنيت مع أهم الفنانني 
اللبنانيني والعرب، وبفضلها 

أكملت الطريق.
تغي����رت بني أغنيتك األولى 
وأغنيت����ك الث���الث���ة »البنت 

اللبنانية«؟
أكي���د الس���يما ان���ي بدأت 
اليوم  أقدم  أمرن صوتي، فأنا 
اس���تعراضا وص���ار عن���دي 
راقصون ما يعني ان املسؤولية 
صارت أكبر واعتقد أن هذا األمر 

ظهر في كليبي األخير.
من ش��جعك ويشجعك على 

الغناء من بني الفنانني؟
جو أشقر ش���جعني وهو 
مبثابة أخ وصديق، س���لطان 
الطرب جورج وسوف شجعني 
عندما جعلن���ي أغني معه في 
حفالته وهذا شرف كبير لي، 
راغب عالمة غنيت أيضا معه، 
فارس كرم بدوره يشجعني وأنا 

أحبه كثيرا.
الفنان  تغي��ر موقف��ك م��ن 
الش��عبي أحمد عدوية  املصري 
بعدم��ا تعطل��ت اطاللتكم��ا معا 
ف��ي أغنية »زحم��ة« التي أعدت 

تقدميها بصوتك؟
ال أب���دا، م�����ازل���ت أحبه، 
صحيح ان هدف���ي كان الغناء 
معه لك���ن عدم حصول ذلك ال 
يعني انها نهاية الدنيا، أغنية 
»زحمة« قد أصورها مبفردي 
لكون الناس أحبوها والسيما 

في مصر.

نفسي امرأة مس���املة ال أعداء 
لها.

كيف تتقبلني نقد الصحافة؟
أصغي لالنتقاد الذي ميكن 
ان يفيدني واحاول ان أصحح 
على أساسه، ماعدا ذلك ال اهتم 
وال تعنيني الصحافة الصفراء، 
كل ما هو سلبي أضعه جانبا كي 

استطيع اكمال الطريق.
هن��اك م��ن اعت��رض عل��ى 
اللبنانية«  »البنت  اس��م  اطالقك 
عل��ى االغنية معتبرا انه ال يحق 
ل��ك الغن��اء للفت��اة اللبنانية. ما 

أعطى كل ما عنده في الكليب 
وظهرت حورية »جميلة« وهذا 

أهم شيء.
هل صحيح ان كثيرين الموا 
امللح��ن رواد رعد عل��ى تعامله 

معك؟
صحي���ح، فنانون كثيرون 
أخ���ذوا عليه تعامله مع فنانة 

ال تتمتع بصوت قوي ومهم.
كيف تفهمني هذا االنتقاد؟

انني  رمبا ال يحبونني مع 
مش آخذة شيء من طريقهم، 
شخصيا، احب اجلميع واعتبر 

بيروت ـ بولين فاضل
تدرك ڤيڤيان عازار ان لها 
محبيها مثلما لها منتقدوها وهم 
كثر بحكم جرأتها كفنانة تقدم 
االستعراض وتؤدي أغنيات 
ال���كالم اخلفيف  تعتمد على 
واملهضوم. ڤيڤيان املصرة على 
إكمال الطريق ال تأبه مبا ُيقال 
أو ُيكت���ب عنها هنا أو هناك، 
السيما ان بعض النجوم الكبار 
يشجعونها وسبق ان أعطوها 

فرصة الغناء في حفالتهم.
»األنباء« التقت ڤيڤيان في 

هذا احلوار فإلى التفاصيل:
كيف تقيم��ني األصداء على 

أغنيتك »البنت اللبنانية«؟
التي  جناحها فاق األغنية 
سبقتها ومنذ األسبوع األول 
الكبار  على صدورها حفظها 
والصغار ورددوها األمر الذي 

فاجأني وأفرحني.
إالم تردين جناحها؟

الى كالمها القريب جدا من 
القلب وموسيقاها التي جتمع 
بني الفولكل���ور اللب�������ناني 

.Salsa �وال

كالم جميل

كي��ف مت التعامل مع امللحن 
رواد رعد خصوصا انه لم يكتف 
اللبنانية«  بتلحني أغنية »البنت 

بل قام أيضا بصياغتها؟
ما حصل هو انني قصدت 
رواد وقلت له على بالي أغنية 
»ه���ّوارة« لكنه حني ش���اهد 
أقدمه قال  الذي  االستعراض 
بالهّوارة بل  لي: لن نكتف���ي 
سنقوم مبزيج شرقي غربي، 
وبالفعل ادخل الى األغنية إيقاع 
ال� Salsa وكانت أول مرة يكتب 
فيه���ا كالم أغنية واحلمد هلل 

الكالم كان جميال جدا.
ماذا تقولني عن الكليب؟

مترنت شهرين حتى رقصت 
ال���� Salsa، وق���د تعاملت في 
الكلي���ب مع مخ���رج مبتدئ 
لكنه موهوب ُيدعى جان ريشا 

فيفيان عازار

نيكول سابا:
 »كنت في حالي« 

بعد خطوبتي من زيدان 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أجنزت الفنانة نيكول سابا تسجيل أغنية جديدة 
حتمل عنوان »كنت في حالي« لتطلقها كسينغل كلمات 
الشاعر أمير طعيمة وأحلان محيي يحيى وتوزيع توما، 
وهي أغنية مختلفة بالكامل في املوسيقى والكالم، املوسيقى 
مقسوم وشرقي، والكالم يتميز بالشقاوة. وستصورها في 

القاهرة بعدسة املخرج ياسر ثابت.
نيكول سابا التي كانت قد حصلت على جائزة أفضل ڤيديو 
كليب مصور عن أغنية »فارس أحالمي« لن تطل في رمضان 
املقبل م���ن خالل أي عمل متثيلي، إذ س���تكتفي بدور املراقب 
واملتفرج واملتابع، بالرغم من أنها تلقت عروضا كثيرة للمشاركة 
في مسلس���الت درامية هذا العام، لكن معظم األعمال تعطلت 
بسبب عدم وجود البطل نظرا الرتباط معظم املمثلني بأعمال 

منذ فترة طويلة.

فيلم أكشن

من جانب آخر تدرس نيكول عرضا سينمائيا من املقرر 
عرضه خالل موسم عيد الفطر لفيلم أكشن كوميدي، 
وسيتم تقدمي األكشن فيه بحرفية، من خالل تدريبات 
ومترينات وحتضيرات، سيتم الترتيب لها بعد 
االنتهاء من تفاصيل الفيلم الذي في حال وافقت 
عليه ستعلن قريبا عن تفاصيله، كما ستصور 

بعد انتهاء الشهر الفضيل مسلسال.
ومن املفترض ان تطل ايضا من خالل عمل 
مس���رحي بعد أن عرض عليه���ا املخرج احمد 
فخري ثالثة نصوص اس���تعراضية من بينها 
املسرحية العاملية »جويا«، على أن تباشر الفنانة 

في اغسطس املقبل بروڤات املسرحية.

حفل تخرج

هذا وكان���ت طالت نيكول منذ ايام في مصر 
شائعة خطوبتها من جنم الكرة املصري محمد 
زيدان وهو ما نفته الفنانة التي اكدت انها التقته 
خالل احيائها حفل تخرج بإحدى املدارس املصرية 
اخلاصة وكانت مدعوة فيه، والتقطت الصورة 

معه هناك.

اخللف بعد فوزه بجائزة افضل مخرج في مهرجان »هارت اوف اجنالند« ومعه بعض الفائزين األخرين

يخوض غمار المنافسة مع 400 فيلم من 30 دولة

»سالم« الخلف في مهرجان الشباب 
العالمي لألفالم السينمائية في بريطانيا

أعضاء الفرقة اإلسبانية أمتعوا الجمهور

إيقاعات »الفالمنكو« مسك ختام »الموسيقى الدولي«
استحسان اجلميع.

الفرقة خوزيه  واشار مدير 
مانويل كورت���س الى انه كان 
يتمنى مشاركة الكويتي عبداهلل 
االحمدي معهم في امسيتهم الليلة 
ألنه يتقن االسبانية ويعشق فن 
الفالمنكو، لكن السباب طارئة لم 
يشارك، ووجه حتية له فصفق له 
اجلمهور كثيرا، وطالب املجلس 
الوطني بأن يكون املهرجان املقبل 
بعد شهر اغسطس بسبب الطقس 

احلار.

تصفيق كبير

ثم واصل اعضاء الفرقة تقدمي 
فقراتهم وس���ط تصفيق كبير 
من احلضور م���ن خالل آالتهم 
املوس���يقية، حيث قدم جوزيه 
عزفا منفردا عل���ى آلة الغيتار 
دفعت راق���ص الفرقة للوقوف 
فجأة ليقدم حركات متماش���ية 
مع مقطوع���ة جوزيه احلزينة 
ابرز م���ن خاللها قدرته الهائلة 

على حتريك اطرافه بشكل ال يوصف.
ح���ض���ر االمس�������ية االم����ني الع���ام للمجلس 
الوط����ني للثقافة والف���ن���ون واآلداب بدر الرفاعي 
ومدير املهرج���ان فيصل الدرويش وع���دد كبير من 
اعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين بالكويت، وقام 
تلفزي���ون الكويت بتصوير هذه االمس���ية من خالل 
املخرج خالد بوحيمد وذلك لعرضها الحقا على شاشة 

قناة »العربي«.

وهم جالسون مستمتعني مبا يقدمه الراقص من حركات 
اظهرت لياقته البدنية العالية.

إبداعات وصراخ

وبعد توقف قصير عادت الفرقة البداعاتها االسبانية 
من خ���الل الغناء الذي يرافقه بع���ض الصراخ الذي 
يشبه العويل، االمر الذي دفع راقص الفرقة الى القيام 
بح���ركات تعبر عن مفردات االغني���ة احلزينة نالت 

مفرح الشمري
سحرت ايقاعات »الفالمنكو« 
التي قدمتها الفرقة االس���بانية 
مساء اول من امس على خشبة 
مسرح الدسمة في ختام انشطة 
مهرجان املوسيقى الدولي ال�13 
الذي حضر  الغفي���ر  اجلمهور 
ملتابعته���ا واالس���تمتاع بها، 
مستغربني من عدم وجود راقصة 
الفرقة مثلم���ا تعودوا في  مع 

السابق.

لغة عالمية

بدأت االمس���ية التي قدمتها 
املذيعة حبيبة العبداهلل بكلمة 
من املدير الفني للفرقة خوزيه 
مانوي���ل كورت���س رحب فيها 
باحلض���ور، ش���اكرا املجلس 
الوطني على هذه الدعوة البراز 
فن الفالمنكو الذي اصبح اآلن 
لغة عاملي���ة، متمنيا ان يكون 
عرض فرقته مسك اخلتام لهذا 

املهرجان الدولي.
بعدها انطلق���ت ايقاع���ات »الفالمنكو« من خالل 
مقطوعات موسيقية اسبانية جميلة جعلت اجلميع 
ينصت لها بامعان ش���ديد ألنها شبيهة باملقطوعات 
الش���رقية ومن ثم تراقص عليها احد اعضاء الفرقة 
بحركات متناس���قة بعيدة ع���ن التمايل معتمدا على 
حتريك االطراف وضرب االرج���ل بقوة على ارضية 
املس���رح مما بث احلماس في نفوس احلضور الذين 
شاركوه في التصفيق وضرب اقدامهم على االرضية 

عبدالحميد الخطيب
ب��عد حصد فيلم »س���الم« للمخ���رج احمد 
اخللف للع���دي����د من اجل���وائز والتكرميات 
مت اختي���اره ليخ����وض غمار املنافس���ة في 
املس���ابقة الرسمية ملهرجان الش���باب العاملي 
لألفالم السينمائية في بريطانيا ليمثل الكويت 
والشرق األوسط بجانب 400 فيلم من 30 دولة 
واملهرجان حتت رعاية النجم السينمائي العاملي 

انطوني هوبكنز.
ومن املعروف ان فيلم »سالم« فاز بجائزة 

أفض���ل فيلم ألقل من 10 دقائق بعد منافس���ة 
 Swan كبيرة م���ن 140 دول����ة في مهرج������ان
Seaboy ويتناول الفيلم قصة رجل مسن يرفض 
اخلضوع واالستس���الم والتنازل عن حقه في 
العيش بحرية وسالم وقد جسد شخصياته كل 
من نوار القريني، عبداجلليل بستكي باالضافة 
الى أصوات كل من اإلعالمي فيصل القحطاني 
والفنان محمد أكوا، كما شارك الفيلم في مهرجان 
»هارت اوف اجنالند« حيث حصل اخللف على 

جائزة أفضل مخرج.

مطرب الفرقة

الفرقة االسبانية امتعت جمهور الدسمة

بدر الرفاعي متقدما احلضور


