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كشفت عن تعاونها مع اخلليفة في أغنية جديدة و»من شفتها« مع العماني

نفت حتريضه على التزوير ووعدت بعالجه

مرمي حسني: حياة الفهد علمتني البكاء في »ليلة عيد«

أصالة: شقيقي أيهم سرق ذهب أمي ويتعاطى املخدرات

الفنانة مرمي حسني  كش����فت 
أنها حتلم بالتمثيل في هوليوود 
والوصول الى العاملية من خالل 
أدوار مميزة، خاص����ة أنها تتقن 
أربع لغات مختلفة منها الفرنسية 
واالسبانية، وعن أحالمها االخرى، 
أوضحت أنها تسعى للدخول في 
اكمال  عالم االخراج ولك����ن بعد 
دراستها في هذا املجال حتى تتقنه، 
مشيرة الى رغبتها في احلصول 
على فرص����ة حقيقية لتعلم هذه 
املهنة الصعبة. وتطرقت مرمي في 
لقاء مع برنامج »صباح اخلير يا 
الفنية،  الى جديد أعمالها  عرب« 
انها ستشارك في مسلسل  قائلة 
»بنات س����كر نبات« والذي تدور 
أحداثه حول 3 بنات يعشن معا، 
ولكن كل واح����دة منهن لها خط 
حياة مختلف عن االخرى، ملمحة 
الى انها دخل����ت عالم الغناء من 
خالل أغنيتني، احداهما ستكون في 

الشديد النها لم تكن تعرف الوقوف 
أمام الكاميرا، وقالت ان ظهورها 
في مسلسل »ليلة عيد« من قبل 
ووقوفها أمام الفنانة القديرة حياة 
الفهد، وم����ن بعدها الوقوف أمام 
أسماء توفيق جعلها تتقن أدوارها، 
التركيز وطريقة  وتعلمت منهما 
تأدية الدور ببراعة. وأضافت أن 
الوقوف مع أم سوزان في »ليلة 
عيد«، كان الس����بب وراء شهرتها 
الواس����عة ومعرفة اجلمهور بها، 
خاصة م����ع الدور ال����ذي ظهرت 
به ووقوفها أم����ام كبار الفنانني، 
وقال����ت ان الفنانة القديرة حياة 
الفهد علمتها كيف تبكي وتظهر 
تعبيرات احلزن على وجهها ببراعة، 
مشيرة الى أنها عادة ما تأخذ رأي 
املخرج والفنانات املشاركات معها 
في العمل قبل تصوير مشاهدها 
ملعرفة االخطاء التي يجب جتنبها 

وطريقة الظهور أمام الكاميرا.

تهدأ االوضاع السياس����ية، لعدم 
رغبتها في عرضه على التلفزيون 
في فترة االضطرابات التي متر بها 

البالد العربية.
وكشفت مرمي حسني أن مسلسل 
»اخلادمة« أول بطولة مطلقة لها 
على الساحة الفنية، وهو ما جعلها 
تش����عر باخلوف من حجم الدور 
الذي جتسده في االحداث، مشيرة 
الى أن دورها ف����ي »اخلادمة« ال 
يتحدث عنها كمهنة، بل يرصد حياة 
املرأة التي تفني عمرها في خدمة 
اآلخرين في املجتم����ع والعائلة، 
موضحة أنها ستجسد شخصية 
ام����رأة حنونة وطيبة وفي نفس 
الوقت شخصيتها قوية للغاية، 
ملمحة الى أن أول ظهور لها أمام 
الكاميرا كان وقوفها أمام الفنانة 
عبير عيسى في مسلسل »أوراق 
احلب« ال����ذي يعرض حاليا على 
MBC1، والذي جعلها تشعر بالرعب 

الكويت من كلمات الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليف����ة، واالخرى أغنية 
»من ش����فتها« من كلمات يوسف 
أنها س����تقوم  العمان����ي، وقالت 
بتصوير ڤيديو كليب الغنية »من 
ش����فتها« في لبنان ولكن بعد أن 

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

مرمي حسنيمرمي مع الفنانه القديرة حياة الفهد

ردا على اتهام ش���قيقها ايهم 
نصري والذي قال انه دخل السجن 
بعد أن حرضته على تزوير عقد 
لصاحلها لينقذها من شرط جزائي 
قدره مليونا دوالر الحدى شركات 
االنتاج، وصفت الفنانة السورية 
اصالة نصري شقيقها بأنه مريض 
نفسيا، وأكدت أنها ال تعرف سببا 
يدفعه الى توجيه تلك االتهامات 
أكاذيب  اليه���ا وتلفيق  الباطلة 

وفضائح لها.
واضافت أصالة، في تصريح 
ملوق���ع: mbc.net هذه االتهامات 
والفضائ���ح الت���ي ي���روج لها 
شقيقي، كاذبة وبعيدة متاما عن 

حوار مع مجلة »زهرة اخلليج«، 
أنه تبرأ من شقيقته الكبرى الى 
يوم الدين، وقال: كان علي أن أفعل 
ذلك، وللعلم تبرؤ االنس���ان من 
شقيقته ليس مجرد كلمة صغيرة 
يقولها بسهولة، بل موقف يحمل 
كثيرا من املعاني والدالالت وااللم 
واالسى، معتبرا أصالة سببا في 
كل املش���كالت التي واجهها في 
حياته، بدءا من دخوله السجن 
في الس���عودية ملدة 21 يوما في 
قضية تزوير، ومرورا بتطليقه 
زوجته وأم ولده مصطفى، وانتهاء 
بوضع اسمه على قوائم االنتربول 

الدولي.

احلقيق���ة، وأطالب���ه باظهار أي 
الكاذبة،  ادعاءاته  مستند يثبت 
ومن ضمنها دخوله الس���جن أو 
تزويره عقدا لصاحلي، النه لم 
يدخل سجنا من قبل. وتابعت: 
ش���قيقي مريض نفسيا، وسرق 
ذهب أم���ي، ويتعاطى مخدرات، 
ومير بظروف نفسية صعبة في 
الوقت الراهن، وال أعرف س���ببا 
لترويج تلك االكاذيب واالتهامات 
غير الصحيحة ضدي، وتابعت: 
النه شقيقي ومن حلمي ودمي، لن 
أتخلى عنه، وأسعى الى عالجه، 

وال نريد ضررا له.
يذكر ان أيهم نصري أعلن، في 

أيهم نصريأصالة نصري

ميادة احلناوي

عندما تصافحها، تشعر بأنك تصافح سيدة من 
نوع آخر، حلديثها شجون عندما تسمعه، تاريخ كنا 

بأشد احلاجة لسماعه، أرشيف فني ممتع ومليء 
باملعلومات واحلب والتأثر، عيناها اجلميلتان تغيبان 

وتذهبان بعيدا بحثا عن ماض مضيء ينوء بحمل 
ثقيل ملستقبل فني نستطيع القول انه مجهول، 

مجهول ألن الغناء العربي انحرف عن الطرب 
و»السميعة« الشيء الكثير، وأصبحنا نستمع الى 

كليبات خفيفة بسيطة، خالية من عمق الكلمة، 
وحالنا يقول كما تقول الفنانة نانسي عجرم »أنا 

أحسن شاب بيتمنى مبشوار يشاركني« بينما عندما 
تستمع للفنانة ميادة »نعمة النسيان« وألم كلثوم 

»فات املعاد« ولفريد االطرش »لكتب على أوراق 
الشجر« وفايزة احمد وغيرهم، ولنلقي الضوء على 

مسيرة فنية لسيدة من الطراز األول في عالم الطرب 
في قاهرة املعز، حيث التقت بها »األنباء« في هذا 

احلوار الشائق.. فإلى التفاصيل:
ميادة احلناوي مطربة األجيال باذا حتدثنا عن 

ذكرياتها في قاهرة املعز؟
٭ ال يستطيع أحد منا ان ينكر ان مصر هي أم 

الدنيا، فإن بحثت عن املروءة والشهامة مصر هي 
العنوان، وإنني أستذكر من خالل صحيفتكم الغراء، 
مواقف رائعة وقت احملن وأكبر دليل حرب تشرين 
التحريرية »أكتوبر 73« التي كان فيها شعبا مصر 

وسورية على جبهتني في مواجهة عدو شرس، 
وستبقى مصر احلضن العربي الكبير الدافئ، مهما 

حاول األعداء.
هل يزعج الفنانة ميادة ان تغني أغانيها من قبل 

بعض الفنانني؟
٭ على العكس متاما اعتبر هذا شرفا لي، ان تغنى 
أغنياتي بشكل دائم، ألن ذلك داللة واضحة على ان 
ميادة تركت بصمة مؤثرة في عالم الفن، علما أنني 

أديت أغاني صعبة الغناء وتغنى الى اليوم.
هل أنت راضية عن الفن السوري حاليا؟

٭ أوال أطالب بضرورة وجود نقابة للمهن 
املوسيقية بعيدا عن الدراما التي نفتخر بنجاحاتها، 

ويحق ان تكون لنا نقابة خاصة بنا )املطربني حصرا( 
وذلك لنرقى باألغنية السورية، وأريد ان أوضح ان 

وجود نقابة خاصة بالطرب السوري األصيل يفسح 
املجال لتسليط الضوء على مواهب فنية مغمورة 

تستحق اكتشافها وتقدميها لعالم الفن والغناء.
من يشاهد جمالك ونضارتك ال يستطيع إال ان يقول 
انه أمام قامة فنية رائعة اجلمال اضافة للصوت ترى 

ما هو السر وهل تخافني من احلسد؟
٭ ال أحمل احلقد والضغينة ألحد أحب الناس، 

وأمتنى لهم اخلير، وبالنهاية أقول ان اجلمال جمال 
الروح، والروح النقية الصافية تعكس ما بداخلها 

نضارة وجماال، هذا هو السبب بكل تأكيد.
ترددين دوما كلمة »مغرمة« هل يا ترى مغرمة بحب 

احد أم ان الكلمة تنطبق على الكثير من عاملنا؟
٭ أن تكون مغرما ليس بالضرورة ان يكون هناك 

حبيب، ترى من منا لم يغرم بقريته الصغيرة، 
وأماكن طفولته في مدينته ومن منا ال يغرم بحب 
إنسان مييز عن اآلخرين، او يغرم بحب طفله او 

والدته، وأنا من يبادلني احلب بشخصي وبفني أغرم 
به، صدقا أقولها أكن له كل االحترام هذا هو الغرام.

طرب أصيل

ولدت الفنانة ميادة احلناوي وترعرعت في مدينة 
الطرب األصيل مدينة حلب الشهباء، مدينة أجنبت 

عمالقة الفن، وكان الراحل املوسيقار محمد 
عبدالوهاب قبل ان يطلق أحلانه وأغانيه يذهب 

ملدينة حلب ويقيم حفالته وعندما سئل عن ذلك 
قال »ان أهل حلب سميعة« بدأت املطربة ميادة 

احلناوي حياتها الفنية عام 1977، غنت لكبار املؤلفني 
وامللحنني العرب، من أبرزهم املوسيقار محمد 

عبدالوهاب الذي أعجب بصوتها اجلميل وأبدى 
استعداده بتقدمي أحلانه، كما حلن مليادة املوسيقار 

محمد املوجي ثم غنت للموسيقار الكبير بليغ حمدي 
أغنيتها الشهيرة »احلب اللي كان« والتي كانت 

السبب احلقيقي النتشار ميادة الكبير جماهيريا 
وأصبحت أشرطة ميادة في كل منزل في الوطن 
العربي وذلك عام 1979، وتكررت اللقاءات بينها 

وبني الفنان الكبير بليغ حمدي فغنت »أنا اعمل إيه«، 
»حبينا واحتبينا« »سيدي أنا«.

دمشق ـ بروين إبراهيم  ٭

ميادة احلناوي لـ »األنباء«: ال أحمل 
احلقد والضغينة ألحد ألنني أحب الناس

ينطلق 27 اجلاري حتت رعاية موضي احلمود

السليم يعقد مؤمترًا صحافيًا الليلة للحديث 
عن أنشطة املهرجان األكادميي األول

أحمد عزمي: »دوران شبرا« 
غدًا في استوديو مصر

وقائع املؤمت���ر، مثمنة دور 
وس���ائل اإلعالم ف���ي ابراز 
املهرجان الذي يقيمه املعهد 

ألول مرة منذ تأسيسه.

وحوري���ة فرغل���ي وهاني 
ع���ادل وهيثم أحم���د زكي، 
الدالي وإنتاج  تأليف عمرو 
شركة مصر العاملية وإخراج 
خالد احلجر. وتدور أحداثه 
في حي شبرا بني مجموعة 
من الشخصيات التي تسكن 
فيه، ومن خالل حياتهم يبرز 
مدى التس���امح بني س���كان 
احلي من مسلمني وأقباط في 

أعمار وأمناط مختلفة، حيث 
يتصارعون أحيانا ويتفقون 
أحيانا، إال أن املودة هي التي 

تبقى في النهاية.

يعقد عميد املعهد العالي 
للفن���ون املس���رحية د.فهد 
السليم في ال� 7.30 مساء اليوم 
مؤمترا صحافيا يتحدث فيه 
عن أنشطة املهرجان األكادميي 
األول الذي يقيمه املعهد العالي 
للفنون املسرحية في الفترة 
الرابع  من 27 اجلاري حتى 
املقب���ل والذي  الش���هر  من 
ستحتضن أنشطته خشبة 
مسرح املعهد العالي للفنون 
املس���رحية »حمد الرجيب« 
التربية  حتت رعاية وزيرة 
العالي  التعلي���م  ووزي���رة 

د.موضي احلمود.
وقد أرسلت ادارة العالقات 
العامة باملعهد العالي للفنون 
املسرحية الدعوات للصحف 
اليومية والقنوات لتغطية 

يس���تأنف املخرج خالد 
احلجر غدا تصوير مسلسل 
دوران ش���برا باس���توديو 
مصر، حيث أوضح خالد أنه 
سيستأنف تصوير املسلسل 
باستوديو مصر ملدة 3 أسابيع، 
وبعدها سيتبقى له أسبوع 

واحد تصوير خارجي.
وأضاف خالد في تصريح 
جلري���دة »اليوم الس���ابع« 
املصري���ة أن���ه انته���ى من 
تصوير نحو 65%من أحداث 
املسلس���ل ويأمل أن ينتهي 
من تصوير املسلسل خالل 
املوعد احملدد، وذلك بسبب 
عدم اس���تقرار األحوال في 
هذه الفت���رة العصيبة، وقد 
استعان خالد مبدير تصوير 
إجنليزي في هذا املسلس���ل 
»نيك ساندروس« ليشارك في 

أول عمل درامي له مبصر.
واملسلسل بطولة عفاف 
ش���عيب ودالل عبدالعزيز 
ومحمد رمضان وأحمد عزمي 
وزك���ى فط���ني عبدالوهاب 

د.فهد السليم

أحمد عزمي

دور في���روز ف���ي مسلس���ل 
الغي���ت هذه  »الش���حرورة« 
الشخصية، وبالتالي استبدلت 
خشيش مبمثل���ة اخرى هي 
يارا بو نصار لتجسيد شخصية 
درامية جدي���دة هي روز، اما 
دور عاصي الرحباني فقد الغي 
ايضا، ليحل مكانه دور عاص��م 

)يؤديه نبيل عساف(.
السيناريست  هكذا اجرى 
ف���داء الش���ندويلي تعديالت 
عل���ى نصه، فألغى مش���اهد 
قدمية تظهر فيروز وعاصي 
واض���اف اخرى تس���هم في 
تغيير مسار االحداث وتغطيه 
مساحة لالجتهاد الدرامي، وهو 
االمر ال���ذي يعلق عليه مدير 
املبيعات في ش���ركة »سيدرز 
آرت بروداكشن � الصباح« زياد 
اخلطي������ب، قائال: »ال وجود 
لش���خصيتي عاصي وفيروز 
في العمل، بل ان عاصم وروز 
هما شخصيتان دراميتان من 
خيال الكاتب، وليس لهما اي 

عالقة بفيروز وعاصي«.
وأكدت رميا جلريدة األخبار 

اإلشهار«.
كم����ا عب����رت املخرجة عن 
س����عادتها لكون أولى جتارب 
لطيفة التلفزيونية معها، مؤكدة 
أيضا سعادتها بتعاملها الثاني 
مع إياد نصار خاصة بعد تألقه 
ف����ي مسلس����ل »اجلماعة« في 

رمضان املاضي.
وأضافت املخرجة أن أسرة 
مسلسل »مع سبق اإلشهار« قد 
قررت البدء قريبا في تصويره 
بالرغم من الظروف الصعبة التي 
متر بها صناعة الدراما املصرية، 
وذلك إميانا منهم بأهمية تواجد 
هذه الصناعة واس����تمرارها، 
وأيضا للحف����اظ على الريادة 
املصرية في هذا املجال، مؤكدة 
أنها وفريق العمل قد اجتمعوا 
وقرروا البدء في التحضيرات 
النهائية إميانا منهم بأهمية أن 
تس����ير عجلة العمل. يذكر ان 
مسلس����ل »مع سبق اإلشهار« 
بطولة إياد نصار، لطيفة، رغدة، 
محمود قابيل، عزت أبو عوف، 

رميا تطلب حذف شخصيتي والديها 
فيروز وعاصي من مسلسل »الشحرورة«

لطيفة تعاود التجربة اخلليجية بألبوم جديد

املنتجة  أن الشركة  اللبنانية 
للمسلس���ل تواصل���ت معها 
واطلعتها على ش���خصيتي 
عاص���ي وفي���روز فوج���دت 
أنهما خارج إطارهما الواقعي 
والتاريخي لذلك طلبت الغاء 

الشخصيتني.

إميي سمير غامن، تأليف وليد 
يوسف تصوير سامح سليم. 
ومن املقرر عرضه في رمضان 
الق����ادم من خالل 15 حلقة بدال 

من 30 حلقة.

منذ االعالن عن مش���روع 
مسلسل »الشحرورة« للمخرج 
احمد ش���فيق، كثرت عالمات 
االستفهام والش���ائعات التي 
احاطت بالعمل: من سيؤدي دور 
صباح؟ من الشخصيات التي 
ستظهر في العمل؟ وما املراحل 
التي سيصورها املسلسل؟ مع 
الوقت، بدأت الصورة تتضح 
شيئا فشيئا، وخصوصا مع 
اختيار كارول سماحة الداء دور 
»الصباحة«. لكن االيام املاضية 
حفلت باملفاجآت استبعدت ندى 
بو فرح���ات من العمل، بعدما 
اختيرت لتأدية دور هويدا ابنة 
»الشحرورة« حيث اختيرت 
مكانها ملكة جمال لبنان لعام 
2007 نادي���ن جنيم، في وقت 
طلبت في���ه املخرج���ة رميا 
الرحباني حذف ش���خصيتي 
فيروز وعاصي الرحباني من 
السيناريو بعدما قرأت النص، 
وشعرت بأنه يفتقر الى الدقة 

وليس امينا لصورة ذويها.
اذن، بعدما وقع اخليار على 
الفنانة رميا خشيش لتجسيد 

التونس����ية  الفنانة  تعاود 
لطيفة التجربة اخلليجية مرة 
أخرى وذلك بعد النجاح الكبير 
ألبومها اخلليجي  الذي حققه 
األول »احت����دى« خاص����ة في 
دول اخللي����ج. وكانت لطيفة، 
حسب »النشرة« قد انتهت من 
تسجيل أول أغنيتني في ألبومها 
اخلليجي الثاني األولى بعنوان 
»جه يكحلها عماه����ا« كلمات 
سعود شربتلي وأحلان عبداهلل 
القعود والثانية بعنوان »حبيب 
الروح« كلم����ات عيد املريخي 

وأحلان وليد الشامي.
من جانب آخر وافقت املمثلة 
رغدة على املشاركة في بطولة 
مسلس����ل »مع سبق اإلشهار« 
بعد غيابها ع����ن الدراما ألكثر 

من عامني.
وقالت غادة سليم مخرجة 
إنها س����عيدة  العمل في بيان 
وتقدر بش����كل كبي����ر موافقة 
الفنانة رغدة على املش����اركة 
في بطولة مسلسلها »مع سبق 

رميا الرحباني

لطيفة


