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زهرة تكشف أسرار »عمارة يعقوبيان«

انفصلت عن الفرقة رغم تأكيدها السابق أنها جزء أساسي منها

مايا: »الفوركاتس« في حالة ركود وآن األوان ألنطلق بمفردي
»شوق« روبي يقتحم »الكبت الجنسي«

هند صبري : »سهم الزيتون طلع«
 القاهرة ـ سعيد محمود

انتهت الفنانة الشابة هند صبري من تسجيل دورها 
في املسلس���ل االذاعي اجلديد »س���هم الزيتون طلع« 
والذي تش���ارك في بطولته الفن���ان الكوميدي محمد 
هنيدي، وس���تتم اذاعته على راديو الشرق االوسط 

في رمضان املقبل.
املسلسل بطولة محمد هنيدي، وهند صبري، وعالء 
مرسي، ونادية فهمي، ومن تأليف محمد سليمان، واخراج 
ابراهيم عبدالسالم.وسيقوم محمد هنيدي وهند صبري 
بتس���جيل اغنية البداية والنهاية ف���ي اول عمل يجمع 

بينهما.
يذكر ان هن���د صبري التزال تواصل تصوير دورها 
في مسلسل »عايزة اتزوج« والذي سيعرض في رمضان 
املقبل ايضا والذي كتبته الكاتبة الساخرة غادة عبد العال، 

ويناقش مشكلة العنوسة، وتأخر سن الزواج.

 القاهرة ـ سعيد محمود
أكد املخرج املص���ري خالد 
احلجر ان فيلم »الشوق«، الذي 
يقوم بتصويره حاليا لن يطرح 
في دور العرض بعد االنتهاء منه 
مباشرة، النه يستعد لتسويقه 
ف���ي عدة مهرجان���ات اوال قبل 
طرحه جتاريا، وقال احلجر ان 
اول مهرجان ينوي ارسال الفيلم 
له مهرجان فينيسيا املقبل، امال 
منه ان يجد مكانا في املسابقة 
الرسمية له، وان لم يحدث، فهناك 

قائمة لعدة مهرجانات اخرى.
وعن سبب االكتفاء باملهرجان، 
اوضح احلجر ان فيلمه يحمل 
خصوصية ش���ديدة، تصنفه 
من نوعية االفالم اجلادة، وهو 
التصنيف الذي دفعه منذ البداية 
ال���ى البحث ع���ن دعم خارجي 
النت���اج الفيلم، النه يعلم على 
ح���د قوله ان موض���وع الفيلم 
صعب انتاجيا، وقد قمنا بجولة 
في ع���دة مهرجانات منها »كان 
وصاندان���س« وغيرهما حتى 
حصلوا على دعم فرنسي للفيلم.
ويقول احلجر، ان فيلمه يدور 
حول الشوق الى كل شيء، الى 

السلطة واملال والكبت اجلنسي، 
من خالل اس���رة سيدة جتسد 

دورها سوسن بدر.
ونفى احلج���ر تقدمي روبي 
مش���اهد جنس���ية فجة جترح 
عني املشاهد في فيلمه، واستنكر 
التي تداولتها عدد من  االخبار 

مواقع االنترنت بش���أن الفيلم، 
واملش���اهد اخلادش���ة للحياء 
التي يحتويها، مؤكدا ان الفيلم 
الكبت اجلنسي  يناقش قضية 
الذي تتعرض ل���ه الفتيات في 
مصر والوطن العربي، بطريقة 

ال جترح عني املشاهد.

 بيروت ـ بولين فاضل
أكثر من مشروع تتحضر له الفنانة مايا دياب 
وهي التي اجتازت أخيرا امتحان التمثيل بنجاح 
وتلقت عروضا للعودة الى التقدمي التلفزيوني في 
موازاة استمرار تعاونها مع الفنان زياد الرحباني 
بعد مشاركتها في عمله املسرحي األخير »منيحة«. 
وأمام كل هذه املشاريع ثمة قرار اتخذته مايا وهي 
التي دأبت حتى األمس القريب على التأكيد انها 
جزء ال يتجزأ من فرقة »الفوركاتس«..»األنباء« 

التقت مايا فإلى التفاصيل:
بداي��ة هل صحيح ان��ك انفصلت ع��ن فريق 

»الفوركاتس«؟
نعم صحيح لقد انفصلت عن الفرقة.

حب ورضا

ملاذا االنفصال وقد كنت ترددين دوما انك جزء 
أساسي من الفرقة؟

كنت أقول ذلك لقناعتي بأنني مازلت قادرة 
على االس����تمرار مع الفرقة، لكن عندما شعرت 
بأنني لم أعد أرغب في االس����تمرار خرجت عن 

اتفاق وبكل حب ورضا.
تودين العمل مبفردك؟

مشاريعي اخلاصة أفضل ان أقوم بها بشكل 
منفرد السيما انني في الفترة األخيرة شعرت 
بأنني »ثّقلت« على الفرقة، فمشاريعي املنفردة 
كثرت وعادة غس����ان الرحباني ال يسمح بذلك 
لبنات الفرقة لكن����ه كان يتيح لي املجال طيلة 

الوقت.
هل أزعجه املوضوع في الفترة األخيرة؟

أبدا، لم ينزعج.
مادام كذلك ما الذي كان مينع ان تستمري في 

الفرقة وفي مشاريعك اخلاصة على حد سواء؟
صراحة ش����عرت بأن الفرقة في حالة ركود 

فضال عن انه آن األوان ألن انطلق مبفردي.
هل ميكن القول ان الفرقة انتهت؟

هذا األمر يقرره غسان لكن في الوقت احلاضر 
نشاطها متوقف ألسباب انتاجية.

»الفوركات��س« م��اذا س��تكون  بعي��دا ع��ن 
مشاريعك؟

ثمة برنامج س����أقدمه عل����ى احدى محطات 
التلفزيون لكن ليس مبقدوري اعطاء أي تفاصيل 
قبل شهر سبتمبر املقبل، كما انه ثمة مسلسل 

لبناني سأشارك فيه الى جانب أحد النجوم.
هل ستبقني موزعة بني الغناء والتمثيل والتقدمي 

أم ستسلكني اجتاها واحدا؟
الوقت كفيل بجعلي أختار اجتاها واحدا، أما 
حاليا فليس عندي تصور واضح للمجال الذي 
أحبه أكثر، عموما لست من النوع الذي يخطط 

كثيرا بل أفضل ترك األمور للوقت والصدفة.
حتسبني نفسك مقدمة برامج؟

تخصصي اجلامعي في االذاعة والتلفزيون 
وان����ا بدأت كمذيعة في قن����اة »أوربت« قبل ان 

انضم الى »الفوركاتس«.
يعني ستعودين الى حبك األول؟

نعم ولكن فقط في العمل.

تحضيرات مسبقة

ما طبيعة التعاون القائم بينك وبني الفنان زياد 
الرحباني؟

التعاون بدأ صدفة في البداية عندما قدمت 
احدى حفالته بطلب منه ومن دون حتضيرات 
مسبقة، وحاليا أنا أساعده في العديد من حفالته 

وأعماله وافتخر بالصداقة التي جتمعني به.
في أي مجال يراك أكث��ر، في التقدمي، التمثيل 

أم الغناء؟
هو يراني ف����ي مكان لكني ال أس����أله كيف 

وملاذا؟
ستغنني من أحلانه؟
»يا ليت« هذا حلم.

هل استفدت من تعاونك مع زياد؟
زي����اد الرحبان����ي ظاهرة ال تتك����رر وحتى 
مجرد اجللوس معه والتحدث اليه فيهما إفادة 

كبرى.
بعد مسلسل »كالم نسوان« هل تلقيت عروضا 

متثيلية ورفضتها؟
أكيد مثلت في »كالم نسوان« لكونه مسلسال 
راقيا وهادفا ودوري فيه كان جميال جدا والناس 
أحبوا شخصيتي فيه لكونها موجودة في املجتمع، 
لذا ال ميكن ان أشارك بعد هذا املسلسل في عمل 

أقل مستوى.
ماذا كان الس��بب الرئيس��ي وراء رفضك هذه 

العروض؟
خفة الدور املع����روض علي، يعني يريدون 

فتاة جميلة ليس أكثر.
هل األدوار املعروضة عليك هي أدوار اغراء؟

ليس بالضرورة ولك����ن أدوار فتاة جميلة 
ال تؤثر في س����ياق القصة ب����ل موجودة فقط 

للشكل.

عصام كاريكا..»تحت الشباك«

تستضيف حلقة هذا األس���بوع من البرنامج احلواري املنوع 
»زهرة اخللي���ج« على قناة أبوظبي األولى املغنية صوفيا املريخ 
حيث تشارك فريق البرنامج النقاش في عدد من املوضوعات التي 
يطرحونها. كما تتناول احللقة املوضوع االجتماعي التربوي كيف 
نربي طفال قياديا مع املدرب س���مير زحيل، وفي فقرة املوضة مع 
نيكول آخر تقاليع اجلينز. وفي موضوع الثقافة والتراث يتحدث 
فريق البرنامج ضمن نادي كتاب زهرة اخلليج عن رواية »عمارة 

يعقوبيان« للكاتب عالء األسواني.
اجلدير بالذكر ان إدارة دفة برنامج »زهرة اخلليج« تتم من قبل 
الفنانة البحرينية املعروفة زهرة عرفات أما بقية األدوار فيتوالها 
كل من سميرة إبراهيم للموضوعات االجتماعية، ونيكول شامي 
للموضة والتجميل، ومحمد الغامدي للتكنولوجيا، ومحمد املرزوقي 
لشؤون اإلتيكيت، فيما يتولى مينا دميان قراءة بريد املجلة والرد 

على استفسارات املشاهدين.

انته���ى امللح���ن واملطرب 
عص���ام كاريكا م���ن تصوير 
كليبني دفعة واحدة، بعنوان 
»عزيزة«، و»حتت الشباك«، من 
أحلان وتوزيع عصام كاريكا، 

وإخراج يونس.
تصوير الكليب اس���تغرق 
يوم���ني، ومت رص���د ميزانية 
220 ألف جنيه للكليبني، مع 
االستعانة بفريق من الراقصات 
الروس���يات لتصوي���ر كليب 
املقرر طرح  »عزيزة«، وم���ن 
الكليب���ني تباعا خ���الل األيام 

املقبلة.
يذكر ان ألبوم »مش كل يوم« آخر أعمال كاريكا الذي مت تصوير 

أغنية »باليمبو«، منه، وتعرض اآلن على القنوات الفضائية.

زهرة عرفات

مايا دياب

الفنان القدير محمد املنصور

أكد أن تطور الدراما الكويتية لم ينعكس ماديًا على الفنان الكويتي

محمد المنصور: المنتجون التجار خّربوا المجال الفني

خالد حسين
في إطار سعيه الدائم للتواجد من خالل األعمال 
املتميزة، خصوصا في ش���هر رمضان إلرضاء 
جمهوره العريض على مستوى الوطن العربي 
يواصل الفنان القدير محمد املنصور البحث عن 
كل ما هو جديد من االعمال الدرامية، لذلك تواجد 
خالل االيام القليلة املاضية في قطر للتعاقد على 
بعض املسلسالت اجلديدة رافضا اإلفصاح عنها 
حتى ينتهي من الترتيبات الالزمة. هذا ما أكده 
املنصور أثناء حواره مع احدى الصحف القطرية، 
مشيرا الى انه سيظهر في شهر رمضان املقبل 
من خالل مسلسل »زوارة خميس« مع الفنانة 
القديرة سعاد عبداهلل تأليف هبة مشاري حمادة 
واخراج محمد القفاص والبطولة لنخبة من املع 
النجوم، كذلك في مسلسل »احلب الذي كان« وهو 
عمل عادت من خالله عائلة املنصور الى العمل 

املشترك وسيعرض خالل الشهر الفضيل.

افضل االعمال

 وعن سبب حصر الدراما اخلليجية إلنتاجها 
في ش���هر رمضان فقط، ق���ال املنصور:هناك 
منافسة كبيرة في كل دول اخلليج إلنتاج افضل 
االعمال، وأتذكر انني اول من بدأ إنتاج الدراما 
الرمضانية خالل السبعينيات من القرن املاضي 
وذلك في مسلس���ل »الرحيل املر«، الذي عرض 
على تلفزيون الكويت وم���ن ثم انطلقنا ابناء 
املنصور وقدمنا »القرار األخير« و»دارت األيام« 

و»دروب الشك«.
وحول سر تفوق الدراما الكويتية عن غيرها 
قال: لقد تعودنا على الصدق واالحترام والتقدير 
من قبل اجلمهور ومن القائمني على األعمال الفنية، 
وهذا هو السر الكبير لنجاح الدراما الكويتية 

التي لألسف تراجعت في اآلونة األخيرة، حيث 
أصب���ح الكثير ميتهنون العمل الفني بحثا عن 
الشهرة، حيث انتفت صفة الصدق في هذا املجال 

خالفا ملا كان عليه األمر في السابق.

أسس جميلة

وأضاف: لقد تربينا على أسس جميلة منذ 
بداية عهد االستقالل وصارت لدينا منافسة كبيرة 
ودخلنا معترك املهرجانات ووضعنا أسسا قيمة 
وجيدة للدراما الكويتية، وفي السينما من خالل 
فيلم »بس يا بحر« الذي حاز تسع جوائز عاملية، 
ورغم ذلك لم ينعكس تطور الدراما الكويتية من 
الناحية املادية على الفنان الكويتي الذي مازال 
يعاني قلة األجور مقارنة مع باقي فناني اخلليج؟ 
وتابع: لألسف رغم أن األجور ارتفعت مؤخرا بعد 
معاناة، فقد أصبح كثير من املنتجني يأتي لكي 
يعمل ولكنه ال يريد دفع أجور تتناسب وقيمة 
الفنانني الكويتيني، خالفا ملا كان عليه األمر في 
السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات، حيث 
كان القائمون على هذا املجال يهتمون بالفنان 
ولكن في التس���عينيات دخل املنتجون التجار 
إلى املج���ال وخربوا الفن، حيث إنه طاملا لديك 
أموال فيمكن أن تقدم أي شيء وهو ما أثر سلبا 
على اإلبداع، حيث أصبح يتم تقدمي أي شيء مع 
اختصار املصاريف، ولكن هناك شركات إنتاج 

متول أعماال عاملية.
وأضاف: هذه الش���ركات ال تقدم إال املالليم 
للفنان اخلليجي عموما، وهذه ظاهرة مخجلة 
لألسف، وأنا أعتقد أنه يجب أن يتم تفهم اسم 
الفنان وقيمته وتقدير عطائه من قبل شركات 
التلفزيونية، واستحضار  اإلنتاج أو احملطات 

عطاء الفنان ومنحه التكرمي الالزم.

.. مع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل في مشهد من مسلسل »زوارة خميس« 

روبي

ممثلة ما »س���لمت« من 
انتقادات ربعها بعدما وافقت 
على عرض أحد املنتجني بأنها 
تكون ضيفة ش���رف ألحد 
أعماله من غير مقابل مادي.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثل خليجي »حس« انه 
املخرج���ني حاكرينه بأدوار 
الناس  ان���ه  الش���ر لدرجة 
كره���وه بس���ّبتها قرر عدم 
جتسيد هاألدوار مرة ثانية.. 

خووش قرار!

شرف شر
ممثلة »مايتها« مو معروفة 
 بعد ما ش���افت انه املنتجني

 ما ينادونها بأعمالهم الدرامية 
اجته���ت لإلعالن علش���ان 
فلوسه أكثر مثل ما تقول.. 

اهلل يشفي!

إعالن

هند صبري

عصام كاريكا


