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الفنية

انه  مطرب ش���اب »يح���س« 
الصحافة مقص���رة بحقه مع انه 
يتواصل معاها داميا بس مطنشته 
بنشر اخباره الفنية مثل ما يقول.. 
انت ط���ّرش خبر علي���ه القيمة 

وبعدين اشره عليها يالطيب!

ممثلة خليجية صاحبة ابتس���امة 
صفراء هاالي���ام متضايق���ة من احد 
املنتجني اللي كان مواعدها في بطولة 
اعماله الياية لكنه كشت فيها واتفق مع 
زميلتها النه اجرها ارخص.. الشرهة 
على زميلتچ اللي خذت منچ الشغل!

تقصير بطولة
ممثلة خليجية »رمت« التهامي 
على ظهورها بصورة مو حلوة في 
مسلسلها الرمضاني على مخرج 
العمل اللي يحتاج دورات تعليمية 
في االخراج مثل ما تقول.. العلة 

فيچ مو في املخرج يا عزيزتي!

دورات

مسرحية »جمهورية املوز«مشهد من مسرحية »تاتانيا«
حسن عسيري

نيللي كرمي عمرو دياب

حنني

املخرج عبدالعزيز صفر

وجّه اللوم إلى بعض المخرجين العتمادهم على أفكار غيرهم

 عبدالحميد الخطيب
رغم تفوقه في تقدمي أعمال مسرحية حصدت 
العديد من جوائز املهرجانات األكادميية إال ان 
املخرج عبدالعزيز صفر أكد انه ال يحب املهرجانات 
كثيرا، السيما ان األعمال املعروضة فيها باتت 
متش���ابهة وال تقدم جديدا كما كان في السابق، 
مشيرا الى انه ال ينكر اجلانب اإليجابي في هذه 
املهرجانات وهو تعريف الناس بالوجوه الشبابية 
اجلديدة وإمداد الساحة الفنية باملواهب، خصوصا 

طالب املعهد العالي للفنون املسرحية.
وأضاف صفر في تصري���ح ل� »األنباء« انه 
يبحث في أعماله املس���رحية عن تقدمي ش���كل 
وأسلوب يختلفان عن اآلخرين ويتضمنان كل 
ما هو جديد في عالم املس���رح لذلك يداوم على 
متابعة جتارب اآلخري���ن وآخر التطورات في 

العالم بخصوص هذا اجلانب.
واستطرد: لألسف، الرؤى اإلخراجية لألعمال 

املسرحية املعروضة في املهرجانات باتت متشابهة 
في الفترة األخيرة بسبب التقليد الذي انتهجه 
بع���ض املخرجني الذين يعتم���دون على أفكار 
غيرهم دون تكبدهم عناء البحث وتطوير أدواتهم 
اإلخراجية مؤكدا ان هذا التقليد اثر سلبا على 
شكل العروض املسرحية مما انعكس على مستوى 

املهرجانات فتراجعت خالل الفترة االخيرة.
وح���ول ما يقال عن انه يدخل املهرجانات 
وعينه عل���ى اجلوائز قال صفر: كل ما اريده 
عندما اشارك في اي مهرجان ان اثبت نفسي 
وأبرهن على ان كل م���ا اقدمه متميز ويرقى 
الى اذواق الناس، وهذا ال ينفي امياني بأهمية 
اجلائزة في التش���جيع على االستمرار لكنها 
ليست بقدر رغبتي في تقدمي عرض يستمر 

ويستمتع به اجلمهور.
وعن تعاونه مع املؤلف بدر محارب قال: النه 
ميلك اسلوبا جديدا بعيدا عن التقليدية واملسرح 

عنده فعل، وهذا ما يفتقده كتاب كثيرون، كما 
ان اعماله تتضمن مناقشة قضايا مهمة وجادة 
يطرحها باسلوب سهل ما يجعل خيالي كمخرج 
يعم���ل، لذلك تعاونا اكثر م���ن مرة وهذا وحد 

رؤانا.
وتابع: عندما ندخل في اي عمل جديد نشكل 
ورشة ونضم اليها املمثلني املشاركني في العمل 
ونبدأ في وضع الصيغة االفضل التي نقدمه بها، 
فعندما اقتنع بفكرة النص الذي يكتبه بدر محارب 
ابدأ في تركيب املش���اهد عليه، وهذه الطريقة 
جنحت معنا في اعمال س���ابقة مثل »تاتانيا« 

و»جمهورية املوز« وغيرهما.
وزاد: املهم ان يكون العمل مناسبا ونقدم من 
خالله جديدا واحلمد هلل جميع اعمالنا السابقة 
حظيت بثناء كل من شاهدها ملمحا الى انه يجهز 
حاليا ملس���رحية جديدة من املتوقع ان يشارك 

بها في املهرجان احمللي املقبل.

دياب يتصدر »أكثر النجوم المصريين جاذبية«

»ستار صغار« يعيد سعيد إلى الشاشة
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

 بع���د غي���اب طويل عن 
التلفزيونية تطل  البرام���ج 
الفنانة سميرة سعيد مساء 
غد من خالل احللقة الثانية 
من برنامج املنوعات الغنائي 
»س���تار صغار« في موسمه 
ال���ذي تعرضه قناة  الثاني 
أبوظب���ي األول���ى ويقدمه 
سعيد املعمري ويستضيف 
عددا من أبرز جنوم الغناء في 
العالم العربي بصحبة أطفال 
ي���رددون أغنيات  موهوبني 

النجوم. 
وتس���تقبل هذه احللقة 
الفريدة من نوعها 8 مواهب من 
األطفال يتبارون بروح احملبة 

والبراءة على غناء مجموعة من أش���هر أغاني الفنانة املغربية، حيث 
يقدم كل منهم أغنية بصوته مبرافقة عازف البيانو، وبحضور سميرة 

سعيد التي تساعدهم في الغناء وتعطي رأيها بأدائهم وأصواتهم.
ويتناوب خالل احللقة األطفال على غناء عدد من أغنيات سميرة 
سعيد الشهيرة مثل »مش حتنازل عنك، وعالبال«، كما تقدم الفنانة 
املغربية بدورها أغنيات على املسرح بصحبة فرقة راقصة من األطفال 
املوهوبني. وتختتم احللقة بتتويج الطفل الفائز بتصويت اجلمهور 

وتوزيع الهدايا التذكارية على املشاركني.

 القاهرة ـ سعيد محمود
عل���ى مدى 72 يوما يدخل العديد من جن���وم الوطن العربي في 
منافسة حامية، للفوز بلقب »أكثر الرجال جاذبية«، ضمن مسابقة 
ينظم انشطتها احد املواقع االلكترونية على النت، وال تقتصر املسابقة 
على الفنانني فحس���ب، حيث تضم إلى جان���ب املطربني واملمثلني، 
عارضي األزياء، والرجال الذين يرون أنهم من الوس���امة لدرجة أن 

ينافسوا على اللقب.
ويقوم عشاق ومتابعو هؤالء الرجال بالتصويت لهم على املوقع، 
وفي النهاية حتتس���ب النتائج، ويتم إعالن الفائز. وبصفة مبدئية، 
فاز الفنان عمرو دياب بلقب أكثر النجوم املصريني جاذبية، بعد أن 
حصد حتى اآلن 2227 صوتا، متفوقا على جنم »ستار أكادميي« محمد 
مغربي، الذي حصل على 2185 صوتا، وأحمد عز الذي حصل على 793 
صوتا.وبعد انتهاء األيام احملددة للمسابقة، سوف يتم إعالن الفائز 

النهائي، لتحديد أكثر 100 رجل عربي جاذبية في الوطن العربي.

أكدت أن هناك أزمة فنية مثل األزمة االقتصادية

حنين: أغلب الفنانين يفتقرون إلى »ستايل« خاص بهم
 بيروت ـ بولين فاضل

عشر سنوات مرت على انطالق الفنانة حنني 
في غمار الفن ولكن في سكة خارجة عن املألوف 
وال تشبه الس����ائد ،حيث اختارت العمل مع 
فرقة كوبية محترفة حتت رعاية املنتج ميشال 
الفتريادس، حنني اآلتية من خلفية موسيقية 
مهمة تغني ما ال يقوى اآلخرون على غنائه، 
خصوصا ان اغنياتها هي مزيج بني املوسيقى 
الشرقية واملوسيقى الكوبية الالتينية وهو 
االمر الذي صن����ع تفردها وجعلها تترك اثرا 

عند الناس رغم غيابها من وقت آلخر.
»األنباء« التقت حنني فإلى التفاصيل:

بداي��ة ماذا تقولني عن ألبومك اجلديد وكيف 
مت اختيار اغنياته؟

بعض اغنيات األلبوم مأخوذة من مهرجانات 
شاركت فيها مثل بعلبك وبيت الدين الى جانب 
اغنيات تراثية بتوزيع كوبي التيني، كما ان ثمة 
اغنيات في األلبوم هي مبثابة حتية الى االغنية 
اللبنانية بشكل عام والتراث اللبناني بشكل 
خاص من بينها اغنيتان لزكي ناصيف واغنية 
لصباح فضال ع����ن اغنيتني خاصتني واحدة 
للملحن سمير صفير بعنوان »راحوا« وأخرى 

للملحن نور املالح بعنوان »على ناري«.

موسيقى شرقية

التوزيع الكوب��ي هل يجب ان يكون حاضرا 
في كل عمل لك؟

نعم، الن ه����ذا هو اخلط الذي اخذته وانا 
اتفقت مع املنتج ميشال الفتريادس على هذا 
االساس ولهذا السبب مازلنا نعمل على املزج 

بني املوسيقى الشرقية واملوسيقى الكوبية.
الى متى ستستمرين في هذا اخلط؟

سأستمر الى ان نشعر ان الناس طفحوا 
منه.

كي��ف تقيمني ردة فعل الن��اس واي جمهور 
يالمسه اكثر هذا اللون؟

هذا اللون يلقى رواجا اينما كان لكن رمبا 
في الدرج����ة االولى في لبنان لكون اجلمهور 
اللبناني منفتحا على املوسيقى الغربية والسيما 
املوسيقى الالتينية، كما يلقى رواجا في اخلليج 

العربي واملغرب العربي وايضا في مصر.
ه��ل الن ه��ذا اخل��ط جدي��د ومختلف عن 

السائد؟
هو جديد وفي الوقت نفسه محترم ومتقن، 
احيانا ما هو على مس����توى يكون ثقيل الدم 
بينما ما تقدمه يجمع املجد من اطرافه ورغم 
انه على مستوى و»مرتب كتير« اال انه قريب 

من الناس وآذانهم.
اختيارك الي اغنية خاصة هل يجب ان يأخذ 

باالعتبار مالءمتها االجواء الكوبية؟
عندما اخت����ار اي اغنية آخذ باالعتبار ان 
حلنها سيقدم بتوزيع كوبي، اغنية »راحوا« 
للملحن س����مير صفير أثرت في منذ اللحظة 
األولى التي سمعتها وكنت أريد بأي ثمن ان 
تتماشى مع التوزيع الكوبي ومبجرد ان بدأنا 

نعمل عليها »مشي احلال بسهولة«.
هذا يعني ان بعض األغنيات ال تتماش��ى مع 

التوزيع الكوبي؟
صحيح والس����بب ان ثمة مقامات شرقية 
مثل الراست والسيغا من الصعب ان تتماشى 
مع التوزيع الكوبي، أحيانا تكون موجودة في 
أغنية ولكن في جملة موس����يقية وليس في 
األغنية برمتها وفي هذه احلال نوقف اآلالت 

اللحني����ة ونعتمد اآلالت اإليقاعية فقط حتى 
نكون قد مررنا هذه اجلملة، الكوبيون الذين 
أعمل معهم موسيقيون محترفون وانا خريجة 
معهد املوسيقى لذا كالنا يفهم موسيقى اآلخر 
ويدرك متى ميكن تق����دمي التنازالت إلجناح 

هذا املزيج.

شكل جديد

ه��ل هناك ما مينع تقدمي��ك أغنية بعيدا عن 
املوسيقى الكوبية؟

ال ش����يء مينع لكن أنا أعمل ضمن فرقة 
ومادام العمل يسير بشكل جيد ويلقى رواجا 
فانا مس����تمرة فيه الس����يما ان أكثر الفنانني 
احلاضرين على الساحة يفتقرون الى »ستايل« 
خاص به����م بينما أنا وقلة قليلة مثلي نعمل 
ضمن إطار خاص ولهذا السبب يجب ان استمر 

في هذه السكة.
كيف تنظرين الى إيقاع عملك وهل تريدينه 

أسرع مما هو عليه؟
ال أريده أسرع بقدر ما أريد ان يكون هناك 
عمل أكثر وأحب ان يقّدر الناس أكثر قيمة هذا 
الفن، لكن بشكل عام مثلما هناك أزمة اقتصادية 
في العالم هناك أزمة فنية ال ميكن ان ننكرها، 
فشركات اإلنتاج تنتج أعماال ليست باملستوى 
املطلوب وأنا رغم هذا الواقع الفني لست على 

استعداد لتغيير قناعاتي وثوابتي وأساسا ال 
أتأثر بكل األجواء الس����ائدة وال عالقة لي بها 

بل انا في ضّفة أخرى مختلفة.
ه��ل ميكن القول انك وصل��ت الى اجلمهور 

الغربي؟
أكيد، فأنا عندما أسافر ال يكون جمهوري 
فقط من العرب، ففي البرازيل كان اجلمهور 
برازيليا وفي اليونان كان اجلمهور يونانيا وهذا 

دليل على اني أصل اليهم مبوسيقاي.
أكث��ر م��ن حفل ألغي ل��ك أخيرا ف��ي لبنان 
وخارجه بس��بب إجهاضك في الشهر الثامن من 

احلمل، كيف تخطيت هذه التجربة الصعبة؟
تخطيتها باألمل واإلميان بأن احلياة تستمر، 
عندما يحدث أمر كهذا، اإلنس����ان مضطر ان 

يتقبله.
ماذا كان السبب وراء اإلجهاض؟

خضعت لكل الفحوصات الالزمة وقد تبني ان 
ما من سبب مرضي جعلني أجهض، باختصار، 

ما حصل هو قضاء وقدر.
توحني بشخصية صلبة قادرة على التحمل، 

فهل أنت فعال كذلك؟
أنا إنس����انة صلبة ظاهري����ا، يعني أبدو 
صلبة في وقت أك����ون متأملة ومجروحة في 

الصميم.

بعد اتهامها له بالتزوير

مجلة »روتانا« تدفع 140 ألف ريال 
غرامة لحسن عسيري 

نيللي كريم تدافع عن إفيهات 
»الرجل الغامض« الجنسية 

جنات: ال أستبعد اعتزال الغناء
 مثلما فعلت رابعة العدوية

س����ي:  بي. م. ا
املطربة  رفض����ت 
املغربي����ة جن����ات 
بع����دم  اتهامه����ا 
باألغنية  االهتمام 
املغربية، وأرجعت 
جنات في حوارها 
مع جمهورها عبر 
»ن����اس tv« ي����وم 
املاض����ي  االثن����ني 
عدم انتشار أغانيها 
باللهج����ة املغربية 
انتش����ار  إلى عدم 
اإلع����الم املغرب����ي 
باإلعالم  مقارن����ة 
املصري، وأضافت: 
أعمال����ي املغربية 

تفوق ما قدمته باللهجة املصرية كثيرا، لكنكم ال تشعرون 
بها، بسبب الفارق بني اإلعالمني املصري واملغربي.

وعن شخصية رابعة العدوية التي جسدتها في برنامج 
»لقاء املس����تحيل« الذي عرض على قناة احلياة املصرية، 
أعربت جنات عن عشقها لهذه الشخصية، وقالت: ال أستبعد 
أن أعتزل الغناء مثلما فعلت رابعة، معربة عن س����عادتها 
بإعجاب أحد األعضاء بها عند ارتدائها احلجاب لتجس����يد 
ش����خصية رابعة، وقالت: أنا مبس����وطة كتير إنك شفتني 

جميلة في احلجاب.

 القاهرة ـ سعيد محمود
دافعت الفنانة نيللي ك����رمي عن فيلمها األخير »الرجل 
الغامض بسالمته« الذي قدمته مع الفنان هاني رمزي، ضد 
اتهامه باملبالغة في تقدمي »اإلفيهات« واإليحاءات اجلنسية. 
وردت عل����ى اتهام فيلم »الرجل الغامض بس����المته« الذي 
تشارك في بطولته مع هاني رمزي، باالحتواء على جرعة 
زائدة من اإليحاءات اجلنسية قائلة: الناس ليست في حاجة 
إل����ى أفالم وإفيهات حتى يتأثر س����لوكها، كما أننا نحصل 
على اإلفيهات من الش����ارع وليس العكس، حسب حوارها 

مع صحيفة »صوت األمة«.
وأضافت نيللي: لقد قدمنا للن����اس فيلما جيدا، يحمل 
أفكارا ورسالة مهمة، وواثقة بأن الكاتب بالل فضل نقل في 

الفيلم أحدث صورة للواقع.

د.ب.أ: أكد املنتج واملمثل الس���عودي حسن عسيري 
أنه حصل على حكم ملزم بتغرمي مجلة »روتانا« مبلغا 
قدره 140 ألف ريال سعودي )الدوالر يعادل 3.8 رياالت 
تقريبا( وإلزامها بنشر اعتذار عما نشر فيها نهاية العام 

املاضي من إساءة في حقه.
وقال عسيري إن وزير الثقافة السعودي عبدالعزيز 
خوجة صدق بالفعل على قرار جلنة النظر في املخالفات 
لنظام املطبوعات التي فصلت في شكواه بثبوت احلق 

وحكمت ان تدفع املجلة تعويضات له عما عرض.
ونشرت املجلة التابعة ملؤسس���ة »روتانا« في عدد 
له���ا نهاية العام املاضي تقريرا مط���وال بعنوان »اتهام 
بالتزوير، حس���ن عسيري مش���اكل ال تنتهي« ضمنته 
الكثير من الشائعات التي تروج حوله كفنان سعودي.
كما قضت اللجنة بإلزام املجلة بنش���ر اعتذار لعسيري 

طبقا لإلجراءات احملددة في قانون الطباعة والنشر.

صفر: التقليد سبب تراجع مستوى المهرجانات المسرحية

جنات

سميرة سعيد


