
 31  فنون  االثنين  ٣  يناير ٢٠١١ 

الفنان املصري ياسر   يشارك 
جالل الى جانب الفنانة نيكول سابا 
في بطولة مسلســــل «نور مرمي» 
للمخرج ابراهيم الشوادي، حيث 
يجســــد فيه دور استاذ الهندسة 
الوراثية الذي يقوم بإجراء العديد 
من االبحاث على األطفال املصابني 
بأمراض القلــــب فيقع حينها في 
حب د.مرمي (نيكول سابا) بعد ان 
حصلت على الطالق من زوجها، 
ويجري حاليا تصوير املسلسل 
في مدينة ٦ أكتوبر مبصر، وكتبت 
النــــص الكاتبة والصحافية نوال 
مصطفى، وسيناريو وحوار الكاتب 

محمد الباسوســــي وهو من انتاج شــــركة صــــوت القاهرة للصوتيات 
واملرئيات، كما شــــاركها العديد من االبطال منهم: يوسف الشريف، هنا 

شيحة، احمد خليل، ومجموعة كبيرة من النجوم. 

 عبدالعزيز كسار

 نجت بأعجوبة من مشاجرة أثناء حفلها

 نوال الزغبي تبكي في استقبال ٢٠١١

حيث نشـــب خالف صغيـــر بني طاولتني 
بني احلضور ما أدى الى وقف احلفل بعد 
تدخل متأخر من قبل األمن والدرك. نوال 
طلبت من املتخاصمني الهدوء قائلة: «نحن 
هون تنفرح» غير ان اخلالف تطور بسرعة 
كبيرة وغير متوقعة، فتطاير الزجاج في 
املكان وقذفت الكراسي وحتول املكان الى 
فوضى عارمة لم يســـتطع أحد إيقافها أو 
التحكم بها. وسرعان ما توجه مدير أعمال 
نوال باســـكال مغامس الى املسرح برفقة 
عدد كبير من رجال األمن الخراج نوال من 
القاعة بعد ان ارتبكت كثيرا وبدأت بالبكاء 
خوفا مما يجري ومن ان تصاب بأذى. وقد 
جنحوا بالفعل في اخراجها بصعوبة كبيرة 
خصوصـــا ان املكان حتطـــم كليا وان كل 

احلضور كانوا يحاولون الهرب أيضا. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  لم تكن بداية العام ٢٠١١ مثالية بالنسبة 
للفنانة نوال الزغبي العائدة بعد غياب الى 
جمهورها من خالل إحياء حفلني ساهرين 
في وداع العـــام ٢٠١٠، حيث جنت الفنانة 
من األذية نتيجة شـــجار كبير أثناء أحد 
احلفلني ما حملها على البكاء ومت اخراجها 

من الصالة حفاظا على سالمتها.
  وفي التفاصيل ان الفنانة كان قد تعاقدت 
على حفلني في وداع العام، األول في فندق 
«الشـــيراتون كورال بيتش» حيث غنت 
أجمل أغانيهـــا في احلفل الذي جمعها مع 
النجمني ماجد املهندس الذي افتتح احلفل 
وعاصـــي احلالني الذي اختتمه وقد أثنى 
احلالني على جمال وأناقة نوال بفســـتان 
من تصميم اللبناني العاملي إيلي صعب، 
وبعد انتهاء حفلهـــا الناجح في «الكورال 
الزغبـــي ومدير أعمالها  بيتش» توجهت 
السيد باســـكال مغامس الى مجمع «االّده 
ساندس» في جبيل لتختم حفلها هناك بعد 
ان افتتحه النجم عاصي احلالني الذي كان 
قد وصل عند الساعة ١١:٣٠ واغنى باقة من 
أجمل أغنياته اجلديدة والقدمية كلبناني، 
«صوت احلدى، بارودتي، ياريتني أنا وال 
انت، خليك بقلبي»، ليختم وصلته عند متام 
الساعة ١:١٠ صباحا، وبعدها اعتلت النجمة 
نوال الزغبي املسرح عند الساعة ٢:١٠ لتبدأ 
وصلتها الغنائية التي دامت فقط ٤٠ دقيقة 
وقد غنت عدة أغنيات «كليه مشتقالك، ياما 
قالوا، أمانة، عينيك كدابني، طول عمري، 
الليالي» وصوال الـــى «روحي يا روحي» 
لتتوقـــف فجأة عن غنائهـــا لهذه األغنية 

 نظر معارضة الفنانة ريم 
البارودي على حكم حبسها

 لطفي بوشناق: الغناء إما 
  أن يكون صوفيًا أو ال يكون

 تستكمل محكمة جنح مستأنف االقتصادية 
اليوم االثنني، نظر املعارضة االستئنافية املقدمة 
من رمي البارودي على حكم حبسها شهرا. وذلك 
في دعوى السب والقذف املقامة ضدها من الفنانة 
ميسرة، ومن املقرر ان تشهد جلسة الغد اعادة 
مرافعة دفاع املتهمة ومناقشة اخلبير لوضع 
تقريره حول القضيــــة. كانت محكمة اجلنح 
االقتصادية، برئاسة املستشار عبدالعزيز حسن، 
أصدرت حكمها بحبس رمي البارودي شهرا وكفالة 
١٠٠٠ جنيه إليقاف التنفيذ، وإلزامها بدفع ٢٠ 
ألف جنيه غرامة و١٠ آالف وجنيه واحد على 
ســــبيل التعويض املدني املؤقت، في الدعوى 

املقامة ضدها من الفنانة ميسرة. 

 دمشـــق: نفى الفنان التونســـي لطفي 
بوشناق ان يكون توجهه الى غناء االناشيد 
الصوفية والروحانية جاء نتيجة ما يشاع 
انه «حتول فكري» خاضع ملزاجية الفنان 

التونسي.
  وقال الفنان التونسي لـ «ايالف» ان الغناء 
اما ان يكون صوفيا اوال يكون، مشيرا في 
الوقت نفسه الى ان التصوف واجب في اداء 
االغاني الدينية، وكذلك عند الغناء للقضايا 
العربية يجب على الفنان ان يتصوف، كما ان 
الغناء لآلالم االنسانية يجب ان يسمو ويرتقي 
الى درجة عالية من التصوف، معتبرا ان اداء 
هذا النوع من االغاني ظل مرافقا ملســـيرته 

منذ بداياته وحتى الوقت احلاضر. 

 لم يكن حفل رأس السنة 
بفندق أنتركونتيننتال سيتي 
ستارز حفال عاديا، تألق فيه 
النجــــوم واحــــدا تلو اآلخر 
وسط مجموعة من الطاوالت 
املمتلئــــة بالطعام مثل باقي 
العام اجلديد، حيث  حفالت 
اختار الـ «دي جي» ياســــر 
احلريــــري  ـ منظم احلفل ـ 
أن يجازف كما اعتاد كل عام 
بتقدمي حفل من املوســــيقى 
االلكترونيك ومجموعة من 
الـ «دي جي» املعروفني عامليا 
ومحليا مصريني وأجانب الى 

جانب بعض املغنني الذين يغنون على طريقة 
الراب.

  بدأ احلفل في متام الساعة العاشرة وانتهى 

في الساعة الثالثة فجرا مع 
مجموعة مــــن الـ «دي جي» 
تخللته فقرة املطربة كوزيت 
حيث أحيت املطربة اللبنانية 
ـ التركيــــة االصل «كوزيت» 
أول حفالتها في مصر بفندق 

انتركونتيننتال.
  «كوزيت» غنت بالفرنسية 
وبالتركيــــة ولكنهــــا اليوم 
تهديكم أولى أغانيها باملصرية، 
حيث قامت بغناء أول اغنية 
باللهجة املصرية حتمل اسم 
«ســــتار» من كلمات وأحلان 
منير اجلزائري، ومت طرحها 
على مختلف االذاعات املصرية املعروفة، وقامت 
أيضا بتصوير االغنية على طريقة الڤيديو كليب 

استعدادا لطرحها في عيد احلب املقبل. 

 طلعت زكريا ينتظر «الفيل في المنديل»
 انتهى الفنان طلعت زكريا من تصوير جميع مشاهد 
فيلمه اجلديد «الفيل في املنديل»، ومن املقرر ان يعرض 
في موسم إجازة نصف العام. وقد بدأت احلملة الدعائية 
للفيلم منذ اســـابيع حيث مت نشر افيشات الفيلم في 
العديد من امليادين العامة وقاعات دور العرض، بجانب 
انتهاء الطفلة منة عرفة من تسجيل األغنية الدعائية 
للفيلم واألغنية من نوعية «الراب» والتي ينتظر عرضها 
قريبا مع «تريللر» الفيلم عبر القنوات التلفزيونية. 
وتـــدور احداث الفيلم حول ســـعيد حركات الفكهاني 
الفضولي الثرثار، الذي ال يسلم من لسانه أحد، ويقوم 
أحد الضباط باالستعانة به في عملية في عمق إسرائيل 
ليسافر معه حتى يلفت انتباه املخابرات االسرائيلية 
إليه، فيستطيع الضابط ان يقوم مبهمته، ويطلق على 

املهمة اسم «الفيل في املنديل». 

 الجمهور المصري يتفاعل مع أغنيات التركية 
كوزيت في رأس السنة

 نوال الزغبي 

 رمي البارودي

 لطفي بوشناق 

 كوزيت

 مشهد من كليب «عيشني» 

  هذه األلقاب ال تعني لي شيئا 
وهي مجرد شائعات وفبركة قام 
بها البعض على شبكة االنترنت 
وأطلقـــت علّي لكثـــرة صوري 
واهتمامـــي بالتصوير وطريقة 
التصميم فيها فقط ال غير وأنا 
ال أؤيد فكرة ملك جمال الرجال 

بتاتا وليس في بالي عموما.
ــع قاعدة «خالف    يبدو انك تتب

تعرف»؟
  إذا كان النظـــام املتبـــع هو 
«خالف تعرف» في حدود املعقول 
فال مانع ومن املهم ان يكون شكل 
الفنان جذابا لكن املضمون أيضا 
مهم خصوصا في صوته وأدائه، 
فالفنان ليس «موديل» يعرض 

شكله.
  ألم تفكر في االجتاه الى التقدمي 

التلفزيوني؟
الفكرة شـــبابية    إذا كانـــت 
وجديدة فال مانع لدي في الدخول 
الى هـــذا املجال والـــذي يعتبر 
حصيلة اجتاهات عدة سلكتها 
سابقا ولكن حتتاج الى ترتيبات 

أخرى. 

مع اختياراته، وللتوضيح حتى ال 
يعتقد البعض انني سرقتها، فقد 
اتصل بي املوزع كرمي عبدالوهاب 
الذي نصحني بأن آخذ األغنية 
وقال لي «ال تفوتك عيشـــني» 
خصوصـــا ان عمـــرو دياب لم 
يضمها أللبومه، وبالفعل سمعت 
األغنيـــة وعجبتني واحلمدهللا 

صارت من نصيبي.
ــى حروب  ــك تخش ان ــدو    يب

الوسط الفني؟
  أنا بعيـــد كل البعد عن هذه 
احلروب وال تعنيني نهائيا، وانا 

مسالم لكن بحدود.
ــض لك  ــبيه البع ــر تش   ما س

بالفنان تامر حسني؟ 
  البعض يعتقدون اني مصري 
و«ذبحوني» من تشـــبيههم لي 
بتامر حسني (يضحك)، مضيفا: 
تامر حسني فنان ناجح بال شك، 
واعتقد انه من اجليد ان تشبهني 
الناس به من أول طّلة لي، لكن 
أنا عبدالعزيز كسار ولست تامر 

حسني اخلليج.
  ولقب «ملك جمال اخلليج»؟

على قلبي وأمتنى ان أكون عند 
حسن ظنهم وحاليا جنهز طبعة 
الـ«سي دي» بعنوان «عيشني» 
ويتضمن أيضا رميكس جديدا 
بطريقة جديدة، وسيكون جاهزا 
خالل الفترة املقبلة وسيعرض 

بفيرجن ميغا ستور.
  وأين األلبوم من حساباتك؟

  مازلـــت حائرا بـــني عدد من 
األغاني التي عرضت علي، ولهذا 
أوكلت مهمة االختيار لصديقي 
املوزع كرمي عبدالوهاب ملعرفته 
ما يتناسب مع خامة صوتي، وعن 
ألبوما كامال في  قريب سأطرح 
األسواق، أنا ال أريد االستعجال 
في اختياراتي. ودائما أقول بيني 
وبني نفسي «يا اسوي شي حلو 

يا ال اسوي احسن».
ــني»    وماذا عما يقال ان «عيش
ــان عمرو  ــي البداية للفن كانت ف

دياب؟
  بالفعل كانت األغنية لعمرو 
دياب، وهذا شـــرف لي ان اغني 
أغنية كانت لنجم كبير مثل عمرو 
دياب وان يكون اختياري متفقا 

 عبدالحميد الخطيب
  على الرغم من كثرة األصوات الشبابية التي تغص بها الساحة الغنائية العربية 
اال ان املطرب عبدالعزيز كسار أكد انه يسعى ألن يكون له «ستايل» خاص به يشق 
من خالله طريقه الى النجومية، معتمدا على صوته وحب اجلمهور له، مشيرا الى ان 

كليب أغنيته «عيشني» يحظى بنسب مشاهدة عالية على القنوات الفضائية.
  «األنباء» التقت كسار في هذا اللقاء فإلى التفاصيل: 

جتاه الكليب؟
  لقـــد صدمني املخـــرج وليد 
محمود بطريقة تنفيذه للكليب، 
فلم أكن أتخيل أن تكون النتيجة 
بهذه الروعة ولم أكن أتوقع ان 
تكون ردة فعل الناس بهذه الكثافة 
فاجلميع أشاد بالكليب وفكرته 
احلديثة، وما زاد من سعادتي هو 
ان حتتل «عيشني» املرتبة الثالثة 
في قائمة العشرين أغنية األكثر 
استماعا على قنوات ميلودي وهذا 

بحد ذاته جناح.
  سمعنا انك تستعد لطرح «سي 

دي» كهدية للجمهور؟
  بال شك اجلمهور غالي وعزيز 

ــد أغنيتك  ــدك بع ــنو جدي  ش
«عيشني»؟

  حاليا أجهز سينغل آخر بعد 
أن انتهيت من «عيشني» كلمات 
عمـــرو مجدي وأحلان مصطفى 
شعبان وتوزيع كرمي عبدالوهاب، 
والتـــي صورتها علـــي طريقة 
الڤيديو كليب، حتت ادارة املخرج 
وليد محمود، وتعرض حاليا على 
قنوات ميلودي وقنوات سمايل 
تي ڤي والوطن غناوي وحصريا 
على اذاعة املارينا اف ام وقريبا 
ستعرض على عدة قنوات غنائية 

أخرى.
  لكن كيف كانت ردة فعل الناس 

 أكد أن حروب الوسط الفني ال تعنيه وأنه ليس «تامر حسني الخليج» 

 عبدالعزيز كسار: 
  لم أسرق «عيشني» من عمرو دياب

 طلعت زكريا 

 بدء تصوير مسلسل تامر حسني

 عالقة عاطفية تجمع 
  ياسر جالل ونيكول سابا

 بدأ املطرب تامر حسني تصوير أول 
مشاهد مسلسله «آدم» الذي تشاركه 
بطولتــــه مي عزالديــــن ودرة وماجد 
املصري وعفاف شعيب واحمد زاهر، 
بينمــــا نفى مؤلف الفيلم اي تشــــابه 
بينه وبني مسلسل املطرب محمد فؤاد 
الذي عرض في رمضان املاضي. ومع 
بدء التصوير في حي بوالق الشعبي 
بالقاهرة، ترددت اقاويل كثيرة اكدت 
ان املسلســــل يتشــــابه فــــي االحداث 
وأماكن التصوير واملستوى االجتماعي 
والتصاعد الدرامي مع مسلسل محمد 
فؤاد، الذي عرض في رمضان بعنوان 

«أغلى من حياتي». 

 الفنانون والحسد: ميريام تتعرض لـ «شلل» 
وشيرين «تمرض» وأمل تتعرض لـ «حريق»

مقدســــي انها تؤمن بإصابة عني 
احلسود، وهي كثيرا ما تعرضت 
لهذه املشكلة على مدى مشوارها 
الفني ألن الفنان محسود غالبا من 
قبل بعض الناس ضعفاء النفوس، 
الذين يحقدون على غيرهم بدال من 
ان يستفيدوا من وقتهم في القيام 

بأعمال نافعة لهم.

  طوني خليفة: سيارتي تحطمت

  يقول طوني خليفة انه أصبح 
يؤمن باحلسد بسبب كثرة األحداث 
التي يتعرض لها في عمله من شدة 
«نق» الناس عليه، ويذكر طوني 
انه ذات يوم اشترى سيارة جديدة، 
وأثناء عبوره الطريق التقى بأحد 
أصحابه، الذي أعجب بالسيارة وقال 
له: أنتم في «LBC» تســــتطيعون 
شراء الســــيارات الفخمة، ويقول 
طونــــي انه في اللحظة نفســــها 
أصيبت سيارته في حادث طريق 

وحتطمت متاما. 

شعرت بشلل في كل أطرافي ولم 
أستطع الوقوف، وعلى اثر ما حصل 
تضيف ميريام: بدأ بعض األشخاص 
يرقونني وشاهدت دموعهم تنهمر 
من قوة احلسد الذي أصابني، وبعد 
دقائق شعرت بتحسن واضح وقمت 

وغنيت دون أي ألم.

  أمل حجازي: تعرضت لحريق

  تقول أمل حجازي انها تؤمن 
كثيرا بالعني احلاسدة، وتذكر انها 
عندما أقامت حفلة توقيع ألبومها 
«بتدور ع قلبي» في املوقع األثري 
«نهر الفنون»، اشتعل حريق كبير 
وتضرر املوقع وضاعت فرحتها في 
هذا اليوم، وقد عزت السبب الى ان 
«عني حسود» أصابتها، خصوصا 
انها وجدت على غطاء ســــيارتها 

ضربة كبيرة تشبه «العني».

  نيللي مقدسي: الفنان محسود!

  من جهتها، تقول الفنانة نيللي 

 هل يؤمن الفنانون باحلســــد 
والعني؟ وهل هــــم يعانون هذه 
املشــــاكل اكثــــر مــــن غيرهم من 
الناس، باعتبار انهم يعيشــــون 
حتت األضواء والعيون؟ جريدة 
«االحتاد» االماراتية نشــــرت هذا 
التحقيق: تقول النجمة شــــيرين 
عبدالوهاب انها ملست أخيرا «عني 
احلسود» بعد حصولها على محبة 
الناس والشهرة في املجال الغنائي، 
إذ وجدت ان البعض يحسدها على 
محبة الناس لها، على الرغم من كل 
املشاكل التي مرت بها في حياتها 
الفنيــــة. وأضافت شــــيرين: عني 
احلســــود تصيبها عندما تشارك 
في حدث كبير، وهذا ما حصل معها 
عندما اتفقت مع شــــركة هواتف 
نقالة على تصويــــر اعالن لهذه 
الشركة، وفجأة ذهب اإلعالن الى 
فنانة أخرى، موضحة ان احلسد 
رافقها خالل احدى جوالتها الفنية 
فبقيت مريضة طوال فترة اجلولة 
في الواليــــات املتحدة األميركية، 
وحســــبما تقول: يبدو ان احلسد 
أصابني ألن كثيرين اعتقدوا اني 
ال أستطيع أن أحيي حفلة ناجحة 

من دون مشاركة مطرب آخر.

  ميريام فارس: شعرت بشلل 
بأطرافي!

  تقول ميريام فارس حول احلسد: 
لم أكن أؤمن باحلسد، لكن في عمر 
اخلامسة عشرة كنت مدعوة مع 
أهلي حلفل زفاف احد األقرباء، وفي 
منتصف احلفل طلب مني بعض 
 تامر حسني احلضور أن أغني، اال أنني فجأة 

 نيكول سابا 
 ميريام فارس  شيرين


