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»جزيرة األحالم« 
عمل خليجي أمتنى 

أن ُيعرض في 
رمضان املقبل

حبيب غلوم وعبداحلسني عبدالرضا

غلوم: بوعدنان إضافة لـ»اخلليجي السينمائي«

شدد الفنان اإلماراتي د.حبيب غلوم على 
أهمية تواجد العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
فــي مهرجان دول مجلس التعاون اخلليجي 
الســينمائي في دورته الثالثة التي تتواصل 
أعمالها في العاصمــة االماراتية أبوظبي في 
الفترة من ١6-20 أكتوبر اجلاري، واصفا بانه 
إضافــة لرصيد املهرجان. وقال غلوم: مما ال 
شك فيه أن حضور النجم القدير عبداحلسني 
عبدالرضا فعاليات »اخلليجي الســينمائي« 
يشكل إضافة حقيقة لرصيد املهرجان وأيضا 
لضيوفــه من أجيال الفنانني الذين يرون به 
تلك القامة الرفيعــة والقيمة الفنية العالية 
والقدوة نظرا ملســيرتة املقرونة باإلجنازات 

والبصمات الفنية الشامخة. 
وتابع: لقد حــرص جنمنا بوعدنان على 
متابعة النســبة االكبر من الفعاليات ســواء 

مشــاهدة العروض الســينمائية التي كانت 
تقدم في مول أبوظبي، أو املشاركة في جملة 
األنشطة والفعاليات التي يزدحم بها املهرجان 
والتي تقام فــي مقر أقامة الضيوف، وكانت 
آلرائــه وطروحاته األثر اإليجابي بالذات في 
نفوس جيل الســينمائيني الشباب من أبناء 

دول املنطقة. 
وفي ختام تصريحــه، قال الفنان حبيب 
غلــوم إن وجود هكذا قامات فنية من شــأنه 
خلق حوار مشترك بني أجيال احلرفة الفنني 
في دول مجلس التعاون اخلليجي وهو أحد 
األهداف األساسية التي يسعى اليها مهرجان 
دول مجلس التعاون اخلليجي الســينمائي 
الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية البشرية 
بدولة االمارات بالتعــاون مع االمانة العامة 

للمجلس التعاون اخلليجي. 

قناة محلية خاصة هااليام 
اجتمعت مع فريق عملها 

الستحداث برامج حوارية 
سياسية بعد أن مت حل 

مجلس األمة لعل وعسى 
حتقق التميز.. 

خير إن شاء اهلل!

مخرج يفكر يسوي 
مهرجان فني خليجي 
عربي وما فيه جوائز 

علشان تقريب األفكار بني 
الفنانني اخلليجيني والعرب 

 ويحتاج إلى دعم كبير 
على قولته.. 
خوش فكرة.

ممثلة صابها الغرور بعد ما 
وقعت عقد احتكار مع قناة 

عربية وعدوها انها تكون 
بطلة مميزة في جميع 

أعمالهم الدرامية واملنوعة 
اللي يبي ينتجونها قبل 

رمضان.. 
اهلل يعني املشاهد!

سياسيةكبير إنتاج

جديدها فيلم »أوكسجني« لعام 2017.. وأغنية »حلب بتسلم عليكن« من إخراجها

رمي عبدالعزيز لـ »األنباء«: ال أستطيع العيش دون حب

عنوان »توب فايــف«، الذي 
يحمل مضمونا قريبا جدا من 
حياة الناس، والعمل في غاية 
الصعوبة من حيث الدقة ألنه 
كوميدي، والكوميديا بالنسبة 
للممثــل واملخــرج والكاتب 
حتتاج إلى أدوات بني البسمة، 
مبعنى إما يضحكون عليك أو 
يقدرون هذا العمل الذي أضفى 
على حياتهم نوعا من السعادة، 
في زمن احلب الــذي افتقده 
الكثيــرون بســبب احلــرب، 
وابتعاد األسر وفقدانها ألعز 
الناس إليها ســواء من حيث 

الهجرة أو املــوت أو اجلراح 
التي أصابت اغلب السوريني 
نتيجة الظروف، كما انه يحكي 
ما يحصل خلــف الكواليس 
من مشــاكل وهموم الفنانني 
بقالــب كوميدي، وأعدكم انه 
ســيكون الطبــق الرمضاني 
لعام 20١7 وسّوق حاليا لعدة 
فضائيات خليجية، وأمتنى أن 
تفتح األبــواب املوصدة، من 
قبــل إخوتنا العرب في وجه 
الدراما السورية ألنها تستحق 
كل التقديــر، واملسلســل من 
تأليف محمد حميرة، وقصي 
الدرامية  لوباني واملعاجلــة 

ألحمد سالمة.
عبدالعزيــز  وحتدثــت 
عــن مسلســل »الرابــوص« 
قائلة: نحن اآلن في كواليس 
»الرابــوص« الــذي يصــور 
بريف دمشق مبنطقة معمل 
االسمنت، ونالحظ سوداوية 
العمل ومشاهده املرعبة، وهو 
مختلف متاما عن املسلسالت 
التي اعتدنا على مشاهدتها، 
وأجســد فيــه دورا يختلــف 
متاما عن اغلب الشخصيات 
الســلبية التي سادت أحداث 
العمل، شخصية ايجابية وهذا 
بحد ذاتــه له خصوصية في 
هذا العمــل الضخم واملرعب 

واملختلف متاما.
وحول ما علمته »األنباء« 
بأنها تعيش قصة حب، قالت: 
حقيقة فوجئت بأن خبرا كهذا 
يصــل إليكم بهذه الســرعة، 
هــذه حياتي اخلاصة، فأنا ال 
استطيع أن أعيش دون حب. 
وبســؤالها هل هو ســوري؟ 
امتنعت عن االجابة، ولكنها 
قالت: انه عربي، وأنا شخصيا 
انظر للحياة بأن من يستحق 

حبي سيكون شريكي.
وعن النصوص اجلديدة 
للــدورة  املعروضــة عليهــا 
الدراميــة اجلديدة، ردت رمي 
عبدالعزيــز: فعال بيدي عدة 
نصوص اقرأ السيناريو منها 
مصري وخليجي وســوري، 
وعندمــا أوقــع ســيكون لنا 
لقاء آخر، من خالل »األنباء« 
واجلاهز بيدي للتوقيع قريبا 

عمل خليجي.

من الغربــة وصعوبة تأمني 
متطلبات احليــاة، ومن هنا 
نستطيع الوقوف على معاناة 
األســر العربية، التي تعيش 
بعيدا عن وطنها األم، والعمل 
مؤجــل وكان مــن املفترض 
أن يعــرض هــذا العام، وهو 
خليجي من إنتاج شركة ناصر 
الدوسري، وتأليف مازن طه، 

وإخراج تامر إسحاق. 
وتابعت رمي: لقد انتهيت 
جتربــة  أول  إخــراج  مــن 
تلفزيونية كوميدية وتعتبر 
األولى من خالل مسلسل حمل 

دمشق – هدى العبود 

الفنانة السورية  تستعد 
رمي عبدالعزيز إلخراج فيلم 
سينمائي بعنوان »أوكسجني« 
مــن إنتاج املؤسســة العامة 
للســينما. وتتضمــن فكــرة 
الفيلم األزمة السورية، وحالة 
السوريني في السنوات الست 
االخيرة، وتعتبر هذه التجربة 
الثانية للفنانة رمي عبدالعزيز 
فــي مجال الفن الســابع بعد 
إخراجها فيلم »فقط إنسان«.
ومن الواقع الذي تعيشه 
مدينة حلب التي تنتمي إليها 
رمي تقدم أغنية من إخراجها 
عنونتها باسم »حلب بتسلم 
عليكن«، مــن كلمات صفوح 
شــغالة، وأحلــان نهاد جنار 
وغنــاء ســمر عبدالعزيــز، 
وقالــت رمي عبدالعزيز: أريد 
أن أفصــح ألول مــن مرة من 
خالل »األنباء« بأن األغنية- 
غناء وأحلانا وإخراجا- حلبية 
صــرف، حيث اجتمعنا نحن 
أبناء حلب واتفقنا أن ال نقف 
على األطالل ملا يحدث ملدينتنا 
التاريخيــة العظيمة، إضافة 
إلى أن كلمات األغنية جميلة 
جــدا، وتبدأ: »حلب بتســلم 
عليكــن.. بتئلكــن انتو على 
البال.. حالتها شوفة عينكن.. 

للصبر صارت مثال«.
وعــن مسلســل »جزيرة 
األحــالم«، قالــت: مــن خالل 
صحيفة خليجية عريقة مثل 
»األنباء«، أريد ن أحتدث عن 
مسلســل »جزيرة األحالم«، 
علمــا انــه لم يعــرض حتى 
اليوم، وكم نتمنى أن تباشر 
شركة اإلنتاج بعرضه، نظرا 
ألهميتــه وملضمونــه الــذي 
يتحدث عن عدة أسر عربية 
تعيش ببلــد خليجي، وكان 
هنــاك أســرة ســورية، قمنا 
بــاألدوار أنا والفنــان القدير 
فادي صبيح كأســرة، قدمنا 
حياة األسرة السورية املثالية 
وهمومها بإحساس كوميدي 
بسيط، إضافة إللقاء الضوء 
على هموم تلك األســر، التي 
تعيــش متقاربــة متحابــة 
ضمــن بناء واحد على الرغم 

رمي عبدالعزيز

عبدالحميد الخطيب

أصدر النجم اللبناني الشــاب ســعد رمضان أغنية جديدة باللهجة املغربية بعنوان »واعره«، من كلمات الشاعر 
الكويتي مصعب العنيزي، أحلان رضوان الديري، توزيع رشيد محمد علي وماسترينغ محمد مقهور، ومت تصوير 

األغنية على طريقة الڤيديو كليب حتت قيادة املخرج وليد ناصيف وسيتم عرضها على الفضائيات خالل أيام.
وفي تصريح خاص لـ »األنباء« قال سعد: اصدرت تقريبا 16 أغنية، اغلبها باللهجة 

اللبنانية ويوجد مصري، واخترت هذه املرة األغنية املغربية، النني ازور املغرب 
باســتمرار واعرف مدى حب اجلمهور هنــاك لي، لذلك اردت ان »ارد 

اجلميل« بأغنية مغربية واخترت »واعره« اهداء لهم.
وعن سبب اختياره للشاعر الكويتي مصعب العنزي ليغني 

له كلمات مغربية، رد: مصعب صديقي ليس من اليوم ولكن 
من 4 سنوات، واعتبره من اهم الشعراء الذين كتبوا األغنية 
املغربية، هذه ليست شهادتي وحدي ولكن شهادة من الشعب 
املغربي والفنانني هناك وايضا الفنانني الذين تعاملوا معه من 
جنسيات عربية اخرى، مستدركا: لقد حاولنا ان نتعاون معا 
من قبل، وكنا نريد أغنية تترك اثرا ويحبها الناس، حتى 
وقع االختيار على »واعره«، التي شعرت انها مناسبة لكي 
ادخل الول مرة على األغنية املغربية بطريقة صحيحة، 

واحلمد هلل االصداء منذ طرح األغنية جيدة جدا.
وتابع رمضان: قدمت قبل »واعره« أغنية للفنان 
اجلزائري الراحل الشاب عقيل بعنوان »مازال مازال« 
وصدمت من نسبة متابعة اجلمهور لها، حيث وصلت 
في 5 ايام فقط الى مليون واكثر. وبســؤاله اين هو 
من األغنية اخلليجية، اجاب: هناك العديد من املشاريع 
التي انوي تنفيذها الفترة املقبلة، ومنها مشروع طرح 
أغنية خليجية جديدة، انا لدي اصحاب كثيرين من 
ملحنني وشعراء في اخلليج، واذا وجدت األغنية 
التي تناسبني سابدأ فيها فورا، مؤكدا انه متابع 

للفن في الكويت واخلليج ويعرف ان الكويت 
هي منبع الطرب والفن في املنطقة وانطلق 

منها الكثير من جنوم األغنية الى العالم، 
مشــيرا الى انه يحب ان يسمع أغاني 

عبدالكرمي عبدالقادر ونبيل شعيل 
وعبداهلل الرويشد ونوال.

تقام في  التي  وعن احلفالت 
الكويت وهل ســنراه فيها، قال 

الفن  الكويتي يحب  سعد: الشعب 
واملوســيقى، وامتنى ان التقيه في 

اقرب وقت.

»الشعب الكويتي يحب الفن واملوسيقى وأمتنى أن ألتقيه قريباً«

سعد رمضان لـ »األنباء«: 
»واعرة« رد جميل للجمهور املغربي.. 

ومشروع لطرح أغنية خليجية

مصعب العنزي من أهم الشعراء 
الذين كتبوا األغنية املغربية 

 ُصدمت من نسبة متابعة 
 »مازال مازال« التي وصلت 
في 5 أيام فقط إلى مليون وأكثر

إعداد: محمود منير

أليسون وليامز.. »اطلع بره«

 »IT«.. مهرج ملعون!

اآلليون املتحولون.. الفارس األخير

شــاب أفروأميركي يذهــب مع حبيبته 
القوقازية لزيارة أسرتها امللعونة، وهناك 
يفاجأ بأحداث شيطانية وأمور ال يتصورها 
عقل، فيشاهد نفسه تارة يركض في األحراش 
فــي حني أنه لم يتحرك مــن مكانه، وتارة 
أخرى تصرخ في وجهه امرأة سمراء ال يعرف 
من أين ظهرت قائلة »اخرج«، ومنذ وصول 
الشــاب الحظ أن عائلــة حبيبته متيمون 
باحليوانات احملنطة، إال أنه لم يتوقع أبدا 
أن يواجــه أحداثا مخيفة بهذا الشــكل. ما 
سبق هو مضمون قصة الفيلم السينمائي 
اجلديد »اخرج«، وهو فيلم رعب من اخراج 
جوردان بيل ومن بطولة أليسون وليامز 
وكيث ســتانفيلد، ومــن املتوقع أن يكون 
من أقوى أفالم الرعب لعام 20١7. وهو من 
إنتاج شركة »يونيفيرسال ستوديوز« ومن 
املقــرر طرحه في صــاالت العرض فبراير 

من العام املقبل. 

تدور احداث الفيلم السينمائي »IT« في بلدة 
صغيرة بوالية ماين، حيث يقع منزل مهجور 
وهناك ســبعة أطفال معروفني باسم »نادي 
الفشــلة« يصطدمون بواقع احلياة ويقعون 
في مشكلة مع بعض املتنمرين الذين يطلقون 
على انفسهم اســم »بيني وايز«، ويتخذون 
اشكال مهرجني مرعبة، ويدخلون في سلسلة 
من أحداث الرعــب التي حتدث في مكان ناء 

من البلدة.  
الفيلم مقتبس عن رواية للكاتب الروائي 
ســتيفن كينغ كاتب روايات الرعب الشهير، 
وهو من بطولة بيل سكارسغيل، فني ولفارد 
وآخرين، وال يختلف عن الفيلم القدمي الذي 
ظهر في الثمانينيات والذي حمل نفس االسم.  
وينتمي الفيلم الى نوعية أفالم الرعب التي 
تعتمد على اجلانب املظلم من شــكل املهرج 
الذي يحبه الصغار والكبار ويشاهدونه في 

السيرك وأعياد امليالد. 
ولعل أول بداية إلظهار املهرج وحشا مرعبا 
كانت فــي ثمانينيات القــرن املاضي، وظهر 
أكثر املهرجني رعبا على اإلطالق في املسلسل 

الشهير »قصص الرعب األميركية«.

فيلــم  مــن  اجلديــد  اجلــزء  فــي 
»TRANSFORMRS« يعــود اآلليــون الــى 
كوكبنا مرة أخرى بأبطالهم املعروفني، إال 
أن هذا اجلزء القــادم غامض قليال، وعلى 
غرار األجزاء السابقة تدور حرب ضروس 
بني كل من الديسيبتيكون واألوتوبوتس 
حتى يتم القضاء على احملارب الساقط الذي 
كاد أن يدمر كوكب األرض. وفي هذا اجلزء 
اجلديد يبدو أن هناك فارســا أخيرا ولكن 

هل هو من األخيار أم األشرار؟
تدور تساؤالت كثيرة حول هذا اجلزء 
املزمع طرحه في صــاالت العرض يونيو 
20١7. والفيلم من إخراج مايكل باي وبطولة 
النجوم مارك وولبيرغ، آنتوني هوبكينز 

ولورا هادوك.

أليسون وليامز

»IT« من فيلم

»TRANSFORMRS« مشهد من


