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سالي القاضي جانب من املؤمتر الصحافياملنتج عمار هاشم املوسوي

ُعقد له مؤمتر صحافي حتت رعاية اخلليفة وبحضور منتجه وأبطاله

»السمان« تعاون سينمائي كويتي ـ مصري على طريقة »الفرح« و»كباريه«
أرى انها البلد العربي الوحيد 
الذي يسعى الى إحياء صناعة 
السينما والنهوض بها، وأمتنى 
ان يكون »السمان« مكمال لهذه 
احملاوالت وان ين���ال اعجاب 
اجلمهور، الفتا الى انه ميسك 
باخلط الكوميدي في االحداث 
الدخال االبتسامة على الفيلم. 
الفنانني  وحول مش���اركة 
الع���رب ف���ي أعم���ال مصرية 
قال زكري���ا: مص���ر أم الدنيا 
ونحن نرحب بأي فنان عربي 
فيها ألننا نس���تفيد منه وهو 
باملقاب���ل يس���تفيد منا، ولكن 
البد م���ن مراع���اة وضعه في 
الش���خصيات الصحيحة التي 
تقدمه بشكل الئق، وفي النهاية 
احلكم للجمهور، وأرى ان جنوما 
كثيرة جنح���وا في مصر مثل 
جمال سليمان فما املانع ان يكون 

هناك غيره؟
 بينما قالت الفنانة س���الي 
القاضي انها ستجسد في الفيلم 
دور فتاة اسمها »معتزة« حتاول 
التطوير من نفس���ها والتغلب 
عل���ى الظ���روف احمليطة بها، 
معبرة عن سعادتها ان تكون 
السينمائية مع  ثاني جتاربها 
هذه الكوكبة من النجوم، متمنية 
ان تكون عند حسن ظنهم وظن 

اجلمهور بها.
عبدالحميد الخطيب  ٭

حدوث ثورة 25 يناير أجاب: قد 
يكون فيلم »هي فوضى« للمخرج 
خالد يوسف هو األقرب لتوقع 
ثورة مصر، خصوصا انه قدم 
فيه منوذج فرد الشرطة الفاسد 
وثورة أهل منطقته عليه، مشددا 
على ان الفن يكشف املشكالت 
في املجتمع فقط ولكن ال يقدم 
لها حلوال وقال: »مفيش فيلم 
س���ينمائي عرض على الناس 

وغّير الواقع«.
وعن »القائمة الس���وداء« 
رأى راتب انه���ا انتهت حاليا، 
خصوص���ا انها كان���ت عبارة 
عن »مراهق���ة« وأضاف قائال: 
املفروض »القائمة الس���وداء« 
تك���ون للذين قهروا الش���عب 
وللقتلة والنهابني والبلطجية 
الذين أرهبوا الشارع املصري، 
أعتقد انها لعبة ساذجة لصرف 
الناس عن »القوائم السوداء« 
احلقيقية، فم���ن غير املعقول 
ان نعلق املشانق لكل من قال 
رأيا خطأ وقت الثورة، فاجلميع 
في مثل ه���ذه األوقات تختلط 
عليهم األمور والعاطفة تتحكم 

ب��هم. 
أما النجم الكوميدي طلعت 
زكريا فقال: لقد رحبت باالشتراك 
ف���ي الفيلم بع���د ان عرفت ان 
الكويت مشاركة فيه ملا لها من 
معزة كبيرة عندي وكذلك ألنني 

يجسدها غير املصري مثل عرب 
س���يناء والصعايدة وغيرهما 
حتى يقنع املشاهدين، مستدال 
مبشاركته مع النجم السوري 
جمال سليمان في مسلسل »أوالد 
الليل« والذي قدم فيه سليمان 
دور رجل بورسعيدي وقال: لم 
يكن جمال متمكنا من اللهجة 
البورسعيدية، مثل باقي أبطال 
ان  املسلسل املصريني، أعتقد 
الطريقة املثلى للتعاون العربي 
هي ان ميث���ل كل فنان بلهجة 
وطنه، حتى لو كنا مجتمعني 

في عمل واحد.
 وتط���رق رات���ب الى حبه 
للكويت وقال: في بدايتي، وفي 
أول زيارة لي للكويت في عام 
1984 أتيت ألقدم مسرحية »جحا 
يحكم املدينة« مع النجم سمير 
غامن وإسعاد يونس فوجئت 
باجلرائ���د تكتب عن���ي وعند 
ظهوري على املس���رح وجدت 
ترحيبا كبيرا فشعرت وقتها 
انني بالفعل ب���دأت أصل الى 
النجومية، لدرج���ة ان منتج 
املس���رحية زاد أج���ري، لذلك 
تربطني بهذا البلد الطيب وأهله 
عالقة من نوع خاص، واحضر 

اليه دائما بشغف.
 وبسؤال »األنباء« للفنان 
القدير أحمد راتب عما يقال ان 
أفالما سينمائية كثيرة توقعت 

القدير  الفن���ان  أكد  بدوره 
أحمد راتب ان »السمان« يعكس 
التعاون احلقيقي بني الفنانني 
العرب، خصوصا ان كل فنان 
فيه يؤدي دوره بلهجة بلده ما 
يعطي لألحداث واقعية، مشددا 
انه ضد ان يجسد أي فنان دور 
بطولة بلهجة غير لهجة بلده، 
وق���ال: هناك ش���خصيات من 
وس���ط »الطني« املصري ومن 
عم���ق املجتم���ع ال يصلح ان 

املوس���وي قائال: »الس���مان« 
يتطرق لقضايا إنسانية مهمة 
وباألخص فكرة اجلنسية وليس 
الب���دون، ملمحا الى ان الفنان 
عالء مرسي سيجسد في الفيلم 
دور »بورش« والذي يعاني من 
مشكلة تش���به كثيرا القضية 
التي عرضها اإلعالمي احملامي 
خالد العبداجلليل في تلفزيون 
»الوطن« عن الكويتي املتزوج 

من مصرية.

أك���د املنت���ج عمار هاش���م 
املوسوي ان فكرة انتاج فيلم 
سينمائي راودته منذ عام 2008 
وبعد دراس���تها ق���رر خوض 
التجربة في 2011 من خالل فيلم 
مصري وليس كويتيا، يحمل 
اسم »السمان« السيما ان األفالم 
السينمائية املصرية مشاهدة 
ولها جمهور في كل مكان، كما 

انها سهلة التسويق.
 وأضاف املوس���وي - في 
املؤمت���ر الصحافي الذي عقده 
لنجوم »السمان« حتت رعاية 
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
الفيلم أحمد  وبحضور جنوم 
راتب وطلعت زكريا وس���الي 
القاض���ي وادارة الزميل نايف 
الش���مري - ان الفيل���م عمل 
جماع���ي بني جن���وم الكويت 
ومصر ويشبه في »ستايله« 
فيلمي »الفرح« و»كباريه«، ألنه 
يدور في مكان واحد وهو منطقة 
»نزلة السمان«، مشيرا الى انه 
ال يعتبر خ���وض انتاج فيلم 
سينمائي مغامرة، السيما انه 
درس املوضوع برويه، الفتا الى 
انه لم ينظر الى أجور الفنانني 

ألن »الغالي ثمنه فيه«.
وعندما س���ألته »األنباء« 
على هامش املؤمتر هل الفيلم 
يناقش قضية البدون كما نشر 
في بعض وسائل اإلعالم؟ أجاب 

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة يتوسط النجمني احمد راتب وطلعت زكريا

اللجنة املنظمة عمدت هذا العام إلى إضفاء روح جديدة

جنوى كرم ورامي عياش  جنما »البترون« 
وحفالت متنوعة فنية وعائلية باملهرجانات

املهرجان، إذ س���تقام احلفالت 
على ميناء البترون، كما سيقدم 
املهرجان حفالت متنوعة عائلية، 
ول���ألوالد، وفني���ة، وعروض 

أزياء.
اجلدير بالذك���ر ان الفنانة 
جنوى ك���رم احي���ت عدد من 
احلفالت في كندا وذلك وسط 
حض���ور جماهي���ري كبي���ر 

حملبيها.

برعاي���ة وزارة الس���ياحة 
اللبناني���ة، وبحض���ور وزير 
الطاقة جبران باسيل، ووزير 
السياحة فادي عبود، ورئيس 
البترون  جلن���ة مهرجان���ات 
ف���ارس اجلمال، عق���د مؤمتر 
صحافي لإلع���الن عن جدول 

املهرجانات.
وأكد عبود أن هذه الس���نة 
زاخرة باملهرجانات في جميع 
املناطق اللبنانية، مشيدا بدورها 
الس���ياحة  في إمناء وازدهار 

واالقتصاد اللبناني.
إلى ذلك، أعل��ن رئيس جلنة 
البت���رون، فارس  مهرجانات 
ال���جم���ال، حس���ب »ايالف« 
جدول حفالت هذا العام، حيث 
ستحيي الفنانة اللبنانية جنوى 
كرم حفال فنيا 7 اجلاري، كما 
الف��نان رامي عياش  سيحيي 
حفال في التاس���ع والعشرين 

منه.
وأشار اجلمال إلى أن اللجنة 
املنظمة عم���دت هذا العام الى 
رامي عياشإضف���اء روح جدي���دة متي���ز  جنوى كرم

االعتداء على تامر حسني
 للمرة الثانية في املقطم!

والدة أصالة عّطلت تصوير »أسوار القمر«
وإخراج طارق العريان، وسيلعب 
البطولة مع منى زكي آسر يس 
وعمرو سعد ويدور عن مركب 
في الغردقة، وتلعب فيه منى 
زكي دور عازفة بيانو كفيفة.

اجلدير بالذك���ر ان أصالة 
نصري وضعت توأمها »علي 
القليلة  األي���ام  وآدم« خ���الل 
املاضية ونش���رت لهما صورا 

على »الفيس بوك«.
كم����ا كانت تستعد لتقدمي 
برن��ام���ج في ش���هر رمضان 
املبارك، ولكنها اجلته بسبب 

والدتها.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

ارت���داء »ب���دي« أبيض  على 
مقفول بدال من القمصان التي 
كانت تظهر شعر صدره »بعد 
االنتقادات احلادة التي تعرض 
لها على مدى السنوات السابقة، 
وطالبه عدد من صفحات موقع 
التواصل االجتماعي بحلق شعر 

صدره.
تس���وى  »وال  وأغني���ة 
الدنيا«من كلمات تامر حسني، 
وعبدالرحمن شوقي، واحلان 
عبدالرحمن ش���وقي، وتوزيع 
فادي بدر ووتريات اشرف سيد 
رجب، وهندسة صوتية محمد 

صقر.
يذكر أن تامر حسني مشغول 
حال����يا بتصوير مسلس���له 
اجلديد »آدم« مع مي عزالدين، 
املق���رر عرضه ف���ي رمضان 

املقبل.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

رغم انه تبق���ى ايام قليلة 
جدا على انتهاء تصوير فيلم 
»أسوار القمر« اال ان التصوير 
تعطل بس���بب انشغال طارق 
العريان، مخرج الفيلم بوالدة 
زوجته أصالة، ومالزمتها لكي 
يطمئن عليه���ا وعلى توأمهما 

»علي وآدم«.
القمر«  ويالح����ق »أسوار 
س���وء احلظ م���ن بدايته ألنه 
تع����طل تصويره اكثر من مرة 
ألسباب مختلفة آخرها والدة 

أصالة.
والفيلم قصة محمد حفظي 
وسيناريو وحوار تامر حبيب 

 تعرض املطرب تامر حسني 
للضرب مرة ثانية في املقطم 
وهو يصور مشاهد من مسلسله 
الس���بب  اجلديد »آدم« ولهذا 
استعان تامر »ببودي جاردات« 
لكي حتمي���ه ومتنع الناس أن 

حتتك به.
وكان تامر يصور مشاهده في 
املسلسل في املقطم فتجمع عليه 
شباب من املنطقة واعتدوا عليه 
اال انه استطاع أن يهرب منهم 
ويقرر ان يضاعف احلراسة معه 

لكي ال يعتدى عليه ثانية. 
من جانب آخ���ر، اطل تامر 
حسني مؤخرا مبظهر مختلف، 
حيث ظهر بش���عر وش���ارب 
وحلية بنية اللون خالل احلملة 
االعالنية الغنيته اجلديدة »وال 
تس���وى الدنيا« على القنوات 

الفضائية.
تامر حسنيكم���ا اعتمد تامر حس���ني  اصالة نصري

تدرب صوتها على أغنيات فيروز

إليسا: ال أعيش قصة حب
وكل ما يقال مجرد شائعات

على أنها ال ترى نفسها في اللون 
اخلليجي رغم حبها له، خاصة 
أنها ل���م تتقن هذه اللهجة بعد، 
الفتة الى أنها جتيد الغناء باللهجة 
اللبنانية واملصرية، وأن هذا االمر 
هو الذي يدفع البعض لعدم تقدمي 

أغان خليجية لها.
اليسا عن سعادتها  وأعربت 
لس���ماع أغنيتها »عل���ى بالي« 
بالتركية بعد أخذ حقوقها، لكنها 
انتقدت موضوع القرصنة على 
االغاني، مشيرة الى أن ألبومها 
الذي طرح مؤخرا في االس���واق 
وض���م 14 أغنية لم يتم اصداره 
مبعرفتها، وأن النسخة الثانية 

منه ستكون مختلفة.
وتهرب���ت من حتديد اس���م 
مطرب تتمنى مشاركته في ديو 
مشترك، وبررت ذلك بأنها ال تفكر 
في خوض هذه التجربة، معربة 
عن سعادتها الكبيرة باعتبارها 
أول فنانة تقوم باصدار برامج 
لنفس���ها على أجهزة »آي فون« 
و»آي باد« و»بالك بيري«، خاصة 
أن هذا االمر قد يقربها أكثر من 

جمهورها. 
اليس���ا س���عادتها  وأب���دت 
باحلصول على لقب سفيرة في 
جمعية »أمس���ام« التابعة لالمم 
املتحدة، لكنها شددت على أنها 
ال تكترث به���ذا املنصب، وأنها 
في حال لم تستطع تقدمي الهدف 
االنس���اني من تواجدها في هذا 

املنصب فانها ستتخلى عنه.

احلديث بش���كل مفصل عن هذا 
االمر بعد الشائعات الكثيرة التي 

ترددت بشأنه.
وقالت اليس���ا في مقابلة مع 
برنام���ج »تاراتات���ا« على قناة 
»دبي«: أخصص غرفة في منزلي 
أتدرب فيها على مترين صوتي 
يوميا على أغاني النجمة فيروز، 
وأحرص على ه���ذا االمر دائما، 
وأسعد به النه يحتوي على نوع 

من اخلصوصية للفنان.
وأضافت: أخاف من النجاح، 
لذلك أسعى دائما الى تطوير أدائي، 
وتقدمي االفضل، والبحث عن كل 
ما هو جديد ومختلف جلمهوري، 
وأعتق���د أن االغنية اجليدة هي 
تفرض نفس���ها على اجلمهور 

وليس االيقاع السريع.
اللبنانية  وش���ددت املطربة 

اللبنانية  الفنان���ة  كش���فت 
اليس���ا عن أنها تخصص غرفة 
في منزلها تق���وم فيها بتمرين 
صوتها يوميا على أغاني النجمة 
فيروز، مبدية انزعاجها وتأملها 
الشديد من الصحافة الصفراء التي 
دائما تختلق االكاذيب والقصص 
الوهمية ع���ن حياتها اخلاصة 
العاطفية، وش���ددت  وعالقاتها 
أنها ال  اللبناني���ة على  املطربة 
تعيش عالقة عاطفية، ورفضت 

إليسا

هبوط في الدورة الدموية 
للفنانة درة مبؤمتر 

»سامي أكسيد الكربون«

احتفل االحد املاضي، أبطال فيلم »سامي أكسيد 
الكربون« داخل مقر شركة نيوسينشري املنتجة للفيلم 
بالدقي بانتهاء تصوير الفيلم بحضور أبطال الفيلم 
النجم هاني رمزي ودرة وادوارد وتيتيانا وعدد كبير 

من الصحافيني وكاميرات القنوات الفضائية.
وأثناء املؤمتر شعرت النجمة درة بحالة من الدوار 
نظرا الزدحام املكان، واعتذرت على الفور متوجهة 
الى الطبي���ب الذي أكد أنها تعرضت النخفاض حاد 
في ضغط الدم وهو ما سبب لها حالة الدوار، حسب 

»اليوم السابع« املصرية.
يذكر أن فيلم »سامي أكسيد الكربون« من املقرر 
عرضه بدور العرض السينمائية يوم 8 يونيو اجلاري، 
ومن تأليف س���امح سر اخلتم ومحمد نبوي وعالء 
حسن، ومن اخراج أكرم فريد، واالنتاج لشركة »نيو 

سينشري«.
وت���دور أحداث الفيلم في قال���ب كوميدي حول 
شخصية سامي الذي يعمل طيارا، وال يعرف شيئا 
في حياته سوى البنات ووظيفته، وتطرأ على حياته 

متغيرات كثيرة.

درة

حسني اجلسمي و»بهاراتي« 
الهندية في »حفل السالم«

أحيا النجم حسني اجلسمي في العاصمة املغربية 
مراكش برفقة فرق���ة الرقص الهندية بهاراتي حفال 
أطلق عليه اسم »حفل السالم« تضامنا مع ضحايا 
التفجير الذي شهدته مراكش قبل عدة اسابيع، بحسب 

موقع »الصنارة«.
يش���ار الى أن التفجير أسفر عن مصرع عدد من 
املتواجدين السياح في مقهى مبراكش نفذه مهاجم 

انتحاري.

عمار املوسوي: 
»السمان« يتطرق 

لقضايا إنسانية مهمة 
وباألخص فكرة 

اجلنسية وليس 
»البدون«

أحمد راتب: 
»القائمة السوداء« 

للفنانني لعبة ساذجة 
لصرف الناس عن 
»القوائم السوداء« 

احلقيقية

زكريا: مصر أم الدنيا 
ونحن نرحب بأي فنان 
عربي فيها ألننا نستفيد 

منه وهو باملقابل 
يستفيد منا


