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مط���رب »س���عيد« 18
هااليام بتعاونه مع ملحن 
كبير بس هامللحن للحني 
مو مخليه يركب صوته 
اال ليم���ا يدفع له حقه.. 

اهلل كرمي!

ممثلة »بررت« غيابها 
عن أعمال رمضان الدرامية 
الل���ي  بس�����بب األدوار 
عرضت عليها واللي كانت 
ضعيفة مث���ل ما تقول.. 

خير ان شاء اهلل!

سعيد ضعيفة
مذيع���ة قاعدة »حتن« 
على املسؤولني بالتلفزيون 
لتقدمي برنامج منوع في 
ش���هر رمضان علش���ان 
تعّوض غيابها عن الشاشة.. 

اهلل يشفي!

برنامج

خرج من اإلطار المحلي إلى العربي ويبث في رمضان

النعمة: »عيني عينك 3« مفاجأة »فنون« لمشاهديها

مفرح الشمري
أكد معد البرنامج الكوميدي »عيني عينك« نايف النعمة 
ل� »األنباء« ان اجلزء الثالث سيكون مختلفا كليا عن أجزائه 
الس����ابقة التي حققت جناحا كبيرا في عيون املشاهدين 
وتصدرت املراكز األولى في استفتاءات الصحف واملجالت 

اخلاصة لبرامج رمضان.
وأضاف قائال: اجلزء الثالث سيش����هد نقلة كبيرة في 
البرنامج، وذلك بخروجه من اإلطار احمللي لتقليد برامجنا 
الى تقلي����د البرامج اخلليجية والعربي����ة التي تبث عبر 
احملطات الفضائية، وذلك لتوس����يع قاعدته اجلماهيرية 
التي تطالبنا دائما باالستمرار فيه، خاصة ان قناة »فنون« 

وفرت جميع اإلمكانيات لنجاح هذا اجلزء الذي انتهينا من 
تصوير معظم حلقاته.

وأضاف: يشارك في »عيني عينك 3« نخبة مميزة من 
النجوم مثل شهاب حاجية ويعقوب عبداهلل ومنى شداد 
وخالد العجيرب ومي البلوشي ويتصدى إلخراجه مناف 
عب����دال ومحمد باش بينما يتولى عملية إدارة إنتاجه كل 

من سعد كنعان وطالل الشمري.
وتابع: الفنانون املش����اركون معي في البرنامج جنوم 
مبعنى الكلم����ة وتعاونهم في إجن����از حلقاته كان كبيرا 
خاصة انهم يحرصون على جتسيد الشخصيات املطلوبة 
بصورة جميلة، وذلك ألنهم يعتبرون البرنامج برنامجهم، 

خاصة ان قناة »فنون« لم تقصر معهم في شيء ووفرت 
جميع متطلباتهم.

وثّمن النعمة تعاون املسؤولني في قناة »فنون« الالمحدود 
معه لتنفيذ حلقات البرنامج دون عراقيل، وقال: هذا دليل 
على حرص »فنون« على تقدمي األفضل ملشاهديها في شهر 

رمضان، متمنيا ان يكون عند حسن ظنهم دائما.
واختت����م املعد نايف النعمة حديث����ه قائال: نتمنى ان 
يحقق اجلزء الثالث من »عيني عينك« النجاح في عيون 
املشاهدين، خاصة ان البرامج التي مت تقليدها قريبة منهم 
وحققت النجاح الكبير بني الناس ونحن نقلدها بعيدا عن 

التجريح ملقدميها.

شهاب حاجية يقلد املعلق املخضرم خالد احلربان

. ويعقوب مقلدا للمذيع عبداهلل بوفتني

منى شداد في برنامج »عيني عينك 3«

شهاب وشخصية صالح جرمن

املعد نايف النعمة

يعقوب عبداهلل مجسدا احدى الشخصيات

التمثيل ليس وارداً في بالها

ليلى: أرفض التنازالت في عملي كمخرجة
بيروت ـ بولين فاضل

قد يكون عشق املخرجة ليلى كنعان لعملها هو السر 
وراء جناحها ونيلها اجلوائز مع العلم بأنها من أصغر 
املخرجني على الس���احة. ليلى ورغم انها تتذوق اليوم 
النجاح اال انها تعتبر نفسها في بداية الطريق واليزال 
أمامها الكثير من املشاريع واألحالم التي تود حتقيقها 
ومن بينها مشاريع سينمائية وهي التي بدأت بكتابة فيلم 
تتكتم احلديث عنه في انتظار بلورته أكثر على الورق. 
عن جائزة »املوريكس دور« التي نالتها مؤخرا كأفضل 
مخرجة لكليبي »بابا فني« و»ماشي حدي« وغير ذلك من 

املواضيع تتحدث ليلى كنعان في هذا احلوار:
كم كنت تتطلع��ني للحصول على جائ��زة »املوريكس 

دور« أو على سواها من اجلوائز التي نلتها مؤخرا؟
اجلائزة لم تكن يوما هدفا بالنسبة لي ولم يحصل 
ان عمل���ت واجتهدت من اجل جائزة معينة، لكن األكيد 
في الوقت نفس���ه ان اجلائزة جميل���ة وعندما يحصل 
عليها اإلنس���ان يفرح بها ويش���عر بالكثير من الدعم 

والتشجيع.
هن��اك من يش��كك بصدقي��ة جوائ��ز »املوريكس« ما 

تعليقك؟
شخصيا ال أعرف أيا من املنظمني وقد نلت اجلائزة 
لكوني أس����تحقها، في اآلونة األخي����رة مت تقديري في 
مصر ودبي وفرنس����ا واعتقد أن الوقت حان كي أقّدر 

في بلدي.
بأي دافع تعمل ليلى كنعان؟

بداف����ع حبي لعملي، فأنا أعش����ق عمل����ي وهذا هو 
الس����ر ومادام هذا األمر قائم����ا ارفض تقدمي عمل دون 

املستوى.

ميزانية كبيرة

إل��ى أي مدى توقعت لكليب »بابا فني« لهيفاء وهبي ان 
ينال هذا القدر من النجاح؟

توقعت ان يكون مميزا لكونه احتاج 7 أشهر من العمل 
بني وضع الفكرة والتحضير للتصوير وطبع العمل في 
باريس، على أي حال، الشكر الكبير يذهب الى النجمة 
هيفاء وهبي الت����ي آمنت بي وأعطتني ميزانية كبيرة 

جدا كنت بحاجة اليها لتحقيق طموح كبير.
ص��ورت حتى اليوم 3 كليبات للفنانة نانس��ي عجرم، 

ماذا تقولني عنها؟
هي أوال إنسانة عفوية جدا وتتمتع بنضوج املرأة 
وبراءة األطفال في آن، ثم هي فنانة مرهفة اإلحساس 
واضافة الى صوتها اجلمي����ل الذي أحبه كثيرا، متلك 
أداء ومتثيال رائع����ني ومبقدورها ان تظهر في الكليب 
في ش����خصية املرأة اجلدية كما في »ملس����ة ايد« مثلما 
مبقدورها ان تكون اإلنسانة املهضومة والغّنوجة كما 

في »ماشي حدي«.
وم��اذا ع��ن الفنانة يارا الت��ي تعاونت معه��ا 3 مرات 

وتستعدين لتكرار التعامل معها؟
اعتدت على العمل مع يارا خصوصا ان كال منا بات 

يعرف طريقة تفكير اآلخر وهي ال تخذلني أبدا بأدائها 
أمام الكاميرا ومجهودها الشخصي في العمل.

ص��ورت كليب »املوع��د الضائع« ال��ذي جمع بني يارا 
وراشد املاجد، كيف وجدت املاجد خصوصا انه أول تعاون 

بينكما؟
راش����د املاجد فنان في غاية االحتراف وهو يعرف 

ماذا يريد وميلك ثقافة سينمائية كبيرة.
حتدثت مرة عن رفضك تقدمي تنازالت في عملك. ماذا 

قصدت بالتنازالت؟
عندما يكون لدي رأي معني أو رؤية معينة، أرفض 
ان يطلب مني الفنان ما ميكن ان يؤذي رؤيتي والكليب 
ككل، ألن العمل في النهاية هو مس����ؤوليتي وإذا خرج 
الى الضوء مع بعض الشوائب، ال احد غيري مسؤول 
عن ذلك، لهذا الس����بب قلت وأك����رر القول انني أرفض 

التنازالت في عملي كمخرجة.
هل تختارين عادة الفنانني الذين تتعاملني معهم؟

أنتبه دائما الى من أتعامل معه واحلمد هلل كل فنان 
صّورت له أضاف إلى مسيرتي.

وراء ظهري

هل هناك من حاربك أو حاول وضع العراقيل أمامك؟
لم أشعر بذلك علما انني في املبدأ ال أدير اذني الى 
ما يحصل وراء ظه����ري أو ما يقوله اآلخرون بل أقوم 

بعملي وأمشي.
أي مرحلة بلغت في حتقيق طموحاتك؟

األكيد انني لم أصل بعد إلى قمة األمور التي أطمح 
إليها وبالنسبة لي مازلت في بداية الطريق، أنا حلمت 
وكان حلمي ان أبدأ بالش����كل الذي بدأت فيه، وبالفعل 
بدأت كذلك وكرت سبحة أعمالي لكوني عملت بضمير 

وحب وثقة بالنفس.
من ساعدك على الوصول؟

أعتقد ان عملي وحده كان جواز مروري وواسطتي، انا 
والدي طبيب وأعمامي أطباء وأختي طبيبة، »وما في حدا 
بالعيلة خصه باإلخراج« وهذا أكبر دليل على ان االنسان 
عندما يصمم على الوصول ويكون متسلحا مبوهبته 

البد ان يصل من دون ان يحتاج الى واسطة.
بع��ض املخرجات خضن مج��ال التمثيل مثل املخرجة 

نادين لبكي، اين أنت من ذلك؟
التمثيل ليس واردا في بال����ي لكنني أحب الكتابة 
والتصوير الفوتوغرافي وف����ي مرحلة من املراحل قد 
أتوقف لفترة عن اإلخراج في س����بيل ممارسة الكتابة 

والتصوير.
مشروع إخراج فيلم سينمائي هل صار قريبا؟

نح����ن نتخرج في اجلامعة كي نصن����ع أفالما لكن 
في غياب التمويل لألف����الم نتجه الى إخراج الكليبات 
واإلعالنات، أنا ال أقول ان تصوير الكليبات واإلعالنات 
ليس أمرا جيدا، على العكس، لكن إخراج األفالم مختلف 
عن إخراج الكليبات واإلعالنات، شخصيا، بدأت في كتابة 

فيلم لكن اليزال من املبكر احلديث عنه.

حمود عادل مع علي جنم وبوجندل

جانب من استعراضات فرقة جورجيا الوطنية

مي عزالدين

ُيعلن عن البرنامج بعد أيام في »ريفريش«

»مارينا إف إم« لجمهورها:
 »الحجية وين« في رمضان 

مي: ال أستخدم اإلثارة لجذب الشباب
القاهرة - سعيد محمود

بعد تعاونهما في فيلم »بوحة« عادت مي 
عزالدين وشاركت محمد سعد بطولة »اللمبي 
8 جيجا« بشخصية »جنالء« الزوجة البسيطة 
التي حتمل روحا كوميدية ومسحة تراجيدية 
في آن واحد. مي رفضت االتهامات املوجهة 
حملمد س���عد مدافعة عن الفيلم، كما رفضت 
اتهامها بإثارة الشباب برقصة استعراضية 

ضمن أحداث الفيلم.
وقالت:  ال يوجد فنان منذ أفالم األبيض 
واألس���ود لديه أذن موسيقية ولياقة بدنية 
وقبول وقدرة على االستعراض ويرفض تقدمي 
أغنية أو رقصة، ملا لها من تأثير ترفيهي ممتع 
على الناس، ونحن نقدم فيلما كوميديا، وسعد 
ميلك صوتا مقبوال والناس حتب غناءه في 

األفالم – حسب احدى الصحف املصرية.
وتابعت: لذلك ش���اركته في الرقص على 
أغنية الفيلم مرتدية جلبابا صعيديا »مقفول 
من أوله آلخ���ره«، فكي���ف إذن يتم اتهامي 
باإلثارة؟!، صحي���ح ان األغنية مت الترويج 
بها للفيلم لكن أنا ضد عبارة »اس���تخدمت 

إلثارة جلذب الشباب«.

تأخذنا »احلجية« هذا العام في جولة حول 
العالم، وعلى املس���تمعني أن يتعرفوا على 
وجهتها، وذل���ك من خالل برنامج »احلجية 
وين« الذي يق���وم بإعداده وإخراجه حمود 

عادل، ويقدمه بوجندل برفقة علي جنم.
وتقوم فكرة البرنامج الذي سيذاع يوميا 
خالل شهر رمضان املبارك على سفر »احلجية« 
الذي سيعلن عنه قبل فترة وجيزة من بداية 
الش���هر الفضيل، وضياعها في بالد العالم 
املختلفة ومن خالل اتصاالت اجلمهور ستعطى 

بعض املعلومات عن املكان الذي من املمكن 
أن تتواجد فيه »احلجية«، أو س���تكون تلك 
املعلومات سببا في تغيير السيناريو املوضوع 
من قبل فريق البرنامج اليصال اجلمهور للبلد 
الذي ضاعت فيه، وسيجمع برنامج »احلجية 
وين« الذي س���يأخذ شكل املسلسل اليومي 
بني الضح���ك والدراما، وينتظر خالل األيام 
املقبلة أن يتم اإلعالن عنه وكيف ستضيع 
»احلجية«؟ من خالل إحدى فقرات برنامج 

»ريفريش«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
برعاية الرئيس اللبناني العماد ميش���ال 
س���ليمان ممثال بوزير السياحة، فادي عبود 
وحضور عدد من الوزراء ونواب وفعاليات 
منطقة البترون والش���مال، افتت����حت فرقة 
جورجيا الوطنية الروسية للرقص مهرجانات 

البترون الدولية لعام 2010. 
فبعد عرضها على أبرز وأهم املسارح العاملية 
كمسرح ال� »رويال ألبرت هول« و»الكوليزيوم« 
و»متروبوليتان أوبرا« و»ماديسون سكوير« 
وغيرها، حضرت هذه الفرقة خصوصا إلى 

لبنان لتفتتح مهرجانات البترون الدولية.

من ناحية أخرى تستكمل البترون مهرجانها 
الدولي لهذا العام باستضافة أهم جنوم لبنان 
والعالم منهم الس���وبر س���تار راغب عالمة 
والنجمة هيفاء وهب���ي، ليتم بعدها اختتام 
املهرج���ان بتاريخ 27 و28 اغس���طس املقبل 
مع املس���رحية احلدث لهذا العام: »جبران.. 

لوحة عمر«.
اجلدي���ر بالذكر أن املهرج���ان يقام وككل 
عام في جو س���احر وفري���د من نوعه حيث 
يتم جتهيز منطقة السور الفيقي الذي يعود 
لعدة قرون قبل املسيح الستيعاب العروض 

املتنوعة وزوار املهرجان.

يشارك فيها راغب عالمة وهيفاء وهبي

»البترون الدولية«  انطلقت بتوقيع روسي


