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منتج بخيل للحني مو دافع فلوس لبعض الفنانني 
اللي شاركوا في عمله الرمضاني املعروض حاليا، 

الشي اللي خلى هالفنانني يهددونه علشان يعطيهم 
حقوقهم.. واهلل عيب!

مدير إنتاج يقول انه مو قادر على استبعاد ممثلة 
ما التزمت معاه في بروڤات مسرحيته اللي راح 
يعرضها في العيد والسبب ألن أسراره عندها 

بالتفصيل اململ.. عيل ال تتحلطم!

ممثلة بعدما غابت عن األعمال التلفزيونية 
واملسرحية العام املاضي هااليام قاعدة تدور أعمال 

درامية ومسرحيات تشارك فيها علشان ترد للساحة 
بقوة على قولتها.. احلمد هلل والشكر!

تهديد

استبعاد

غياب

عبير صبري عن مشاهد القبالت: 
»عرفت غلطتي ملا كبرت«!

أثارت الفنانة عبير صبري اجلدل بسبب تصريحاتها 
مع اإلعالمية بســمة وهبة في برنامج »شيخ احلارة« 
الــذي حلت ضيفة عليه على قناة »القاهرة والناس«، 
حيث أعادت املذيعة فتح موضوع القبالت في األفالم، 
والــذي أكدت عبير في وقت ســابق أنــه حرام، لتعيد 

وتؤكد األمر مرة أخرى.
وعرضت بسمة مقطعا لعبير وهي ضيفة في برنامج 
»فحص شامل« مع اإلعالمية راغدة شلهوب، حيث أكدت 
في املقطع أن القبالت في األفالم حرام، لتعود بســمة 
وهبة وتسأل عن ســبب هذا التصريح، حيث سألتها 
عــن التبرؤ من أدوارها اجلريئة التي قدمتها من قبل، 

لتنفي لها صبري تبرؤها من أي دور فني قدمته.
وعادت بسمة لتسألها عن تصريحها بأن القبالت حرام 
في األفالم، وردت عبير موضحة أن راغدة سألتها عن 
هذا األمر وهي ردت بأنها ترى أن هذا األمر ال يناسبها 
في هذا التوقيت من حياتها، قائلة: »هي سألتني حرام؟ 

قولتلها آه حرام«.
وأضافت عبير: »هو حرام إيه املشــكلة.. يعني هو 

أنا هكذب وهقول ال مش حرام.. ال هو حرام«.
وعادت بســمة وهبة لتسألها عن سبب أدائها لتلك 
النوعية من املشــاهد مادامت أنهــا تراها حراما، لترد 
عبيــر صبري مبررة موقفهــا: »كنت صغيرة وكبرت 

وعرفت غلطتي«.

عبير صبري

اخلال: مفاجأة مع نيكول بعد العيد

لعل احلظ لم يحالف الفنان اللبناني يوسف اخلال 
هذا املوسم بنجاح مسلسله الرمضاني »أدهم بك« الذي 
كان يراهن عليه منذ بداية تصويره، وإن كانت املنافسة 
بينه وبني تيم حســن قد اشــتدت هذا املوسم يرى أن 

املوسم الرمضاني له حسابات أخرى.
وأكد اخلال، في تصريحات صحافية له، أن العرض 
الرمضاني ونســب مشــاهدة اجلمهور في رمضان قد 
تعــرض بعض األعمــال القوية للظلم وأن شــخصية 
»أدهم بك« هي الشخصية األصعب في مشواره الفني 
وأنــه يعتز بهذا العمل الذي يعتبره عمال ضخما فنيا 
وإنتاجيا أيضا، مشيرا إلى أن املنافسة قوية هذا املوسم 
والدراما اللبنانية والسورية قدمت أعماال قوية هذا العام.

وبعد تأجيالت متتالية لتعاونهما الفني معا، كشف 
يوسف اخلال أنه بصدد التحضير لعمل فني سينمائي 
يجمعه بزوجته نيكول ســابا، وذلك فور انتهائها من 
حفالتهــا الغنائية بعيــد الفطر املقبــل للوقوف على 
تفاصيــل العمل، الذي ســينتمي إلــى نوعية األعمال 
الغنائية االستعراضية الضخمة الذي سيقدمهما بشكل 

مختلف متاما وسيكون مفاجأة للجمهور.

يوسف اخلال 

سعيد بدوريه في »غرابيب سود« و»اليوم األسود«

عيسى ذياب: جتربتي اإلخراجية مع أم طالل.. حلم وحتقق

بشار جاسم 

الفنــان واملخرج الشــاب 
عيسى ذياب سعيد بردود فعل 
الناس جتاه أعماله في رمضان 
ســواء اإلخراجية مع الفنانة 
القديرة سعاد عبداهلل في قصة 
»رقية النسرة« ضمن مسلسل 
»كان فــي كل زمان«، وبجرأة 
دوره في مسلســل »غرابيب 
سود« والدويتو الذي جمعه 
مع شجون في »اليوم األسود«.
»األنباء« التقت بعيســى 
فإلـــــــى  ودردشــت معــه.. 

التفاصيل:

عيسى كلمنا عن 
جتربتك بإخراج قصة 
»رقية النسرة« مع أم 

طالل؟ 

٭ واهلل جتربة حلوة وفريدة 
ألنــي أنا عملت مــع أم طالل 
كمســاعد مخرج في مسلسل 
»الواجهــة« وأيضــا كممثل، 
وفي جتربتي اإلخراجية معها، 
خصوصا ملا يكون اسمي ضمن 
اربع واروع مخرجني بالوطن 
فهذا بحد ذاته حلم وحتقق اني 
اخرج لفنانة كبيرة مثل سعاد 
عبداهلل، وما أنسى كلمتها لي 
قبل 4 سنوات ملا قالت لي تعلم 
اإلخراج عدل ألنك راح تصير 

مخرج في يوم من األيام.

شلون ردود الفعل 
بعد انتهاء قصة »رقية 

النسرة«.
٭ جــدا ســعيد وبالكويتــي 
»وناسة« وردود الفعل كانت 
جميلة جدا، وكنت متخوف اني 

شلون اجمع ما بني الكوميديا 
والتراجيديا، وخصوصا أني 
ســمعت ان هــذا النــص كان 
ســينفذ بثالثــني حلقــة قبل 
كم ســنة للكاتبة نفسها هبة 
مشــاري حمــادة، وحتديــت 
نفسي لألمانة وحاولت اقدم 
شــي مختلف، ووايد هنوني 
منهم ســائد الهــواري وهبة 
الدري والعديــد من الفنانني 
والصحافيــني وهــذا الشــي 

اسعدني.

شنو شعورك وانت 
ببداية مشوار عالم 

اإلخراج وتعطي 
مالحظاتك للفنانة سعاد 

عبداهلل؟
٭ بصراحة، شعور يخوف، 
وصعب انك تعطي املالحظة 

طــالل،  أم  مثــل  لتاريــخ 
وبالعكس كانت تسمع مني 
تركيبــة وســتايل املشــهد، 
كانــت  املالحظــة  وحتــى 
تســمعها، فهــي ام وفنانــة 
وخبــرة وفي نفــس الوقت 

مستمعة.

ما خفت من مشاركتك 
في »غرابيب سود« 
للجرأة اللي قدمتها 

بالدور؟
٭ بالعكس، واذكر ملا كلمني 
املنتج محمد حسني وشرح لي 
الدور وافقت على طول وثاني 
يوم سافرت لبنان ألن الدور 
عبارة عــن قضية مهمة في 
مجتمع داعش، لذلك وافقت 
على املشاركة في هذا العمل 

املهم عربيا.

ودورك في »اليوم 
األسود« كلمنا عنه؟

٭ دور جديد، وفيه واقعية 
بالرومانســية، وعملنا وأنا 
وشــجون ثنائــي مختلــف 
بالنسبة لي، وحقق مشاهدات 
عالية باحللقــات األولى ملا 
اصــدم شــجون، وأحب أن 
اشكر املخرج احمد املقلة انه 
أتاح لي الفرصة اني اخرج 

بعض مشاهد العمل.

وما جديدك؟ 
»ســامحني  مسلســل  ٭ 
خطيــت«، تأليــف ســحاب 
وبطولة شــجون وعبداهلل 
ارحمــة  ورمي  بوشــهري 
ومجموعة من النجوم وراح 
يعرض بعد العيد على قناة 

.»mbc«

جديدي »سامحني 
خطيت«.. واملقلة 

أتاح لي الفرصة 
إلخراج بعض 

مشاهد »اليوم 
األسود«

ذياب متوسطا أم طالل والهام الفضالة أثناء تصوير قصة »رقية النسرة«

.. ومع شجون واملخرج أحمد املقلة اثناء تصوير »اليوم األسود«

.. وفي »غرابيب سود«

عيسى ذياب

بديع أبو شقرا: »آلخر نفس« قفزة أكبر لتناول الواقع بشكل معمق
بيروت - بولين فاضل

بني املسرح والتلفزيون 
والســينما يتوزع منذ مدة 
املمثل بديع أبو شقرا، وهو 
دائم احلضور والنشاط، ال 
يكاد ينتهي مــن عمل حتى 

يبدأ ورشة عمل أخرى.
فــي شــهر رمضــان هو 
حاضــر على الشاشــة منذ 
سنتني، وبعد جناحه العام 
الفائت في مسلسل »مش أنا« 
إلى جانــب كارين رزق اهلل 
واستحقاقه لقب أفضل ممثل 
في إطار جوائز »املوريكس 
دور«، يكــرر حاليا ثنائيته 
مع كاريــن، ولكن هذه املرة 
على شاشة محطة MTV، فماذا 
يقول عن اجلائزة واجلديد 
املستجد في »آلخر نفس«؟

بداية كيف تنظر إلى 
جائزة »املوريكس 

دور« التي نلتها أخيرا 
عن فئة أفضل ممثل 

للعام 2016؟
٭ بغض النظر عن مالحظات 
البعــض على هذه اجلائزة، 
أرى أنهــا نوع مــن التكرمي 
اجلميل لي من قبل جمهور 
صــوت واختار، مــا أرجوه 
هو أن تتطور اجلائزة أكثر 
فأكثر لتأخذ الطابع األكادميي 
ألن من شأن ذلك أن يكرسها 
ويوسع إطارها بحيث ال تعدو 

مجرد حفل فني.
ماذا تقترح في هذا 

املجال؟
٭ أوال أنا أفضل شكال آخر 
لالحتفــال بحيــث يتــم في 
مسرح ويحضر كل املرشحني 

للجوائــز ال فقط الفائزون، 
النهايــة اإلمكانــات  وفــي 
متوافرة جلعل هذه اجلائزة 
على نطاق أوسع وعلى قدر 
أكبر مــن االحترافيــة على 
غرار ما يحصل في مهرجان 
كان واألوســكار، ما ينقص 
هــو النظــر فــي التفاصيل 
الشــكلية وتصحيح بعض 
األمور لتكريس اجلائزة على 

املدى الطويل.

كيف تقيم مسلسل 
»آلخر نفس« الذي 
يعرض حاليا على 

 MTV شاشة محطة
وهو من بطولتك إلى 

جانب كارين رزق اهلل؟
٭ راٍض عــن أدائــي، راٍض 
جدا عــن النــص واملمثلني، 
راٍض جدا عن املخرج، يعني 

التركيبة برمتها موفقة.

ومن الناحية اإلنتاجية؟
املشــاكل  يــدرك  كلنــا  ٭ 
اإلنتاجيــة في هــذا القطاع 
وبشكل خاص املشكلة التي 
نواجهها على صعيد أماكن 
التصوير، فنحن نفتقر إلى 
األماكــن املجهــزة خصيصا 
للتصويــر وبالتالــي ثمــة 
صعوبــة فــي التصوير في 
بيوت الناس أو إغالق الطرق 
للتصوير وأعتقد أن معاجلة 
هذا املوضوع التقني من شأنه 

ان ينعكس إيجابا على أمور 
كثيرة أخرى.

ما الذي تغير بني مسلسل 
»مش أنا« الذي جسدت دور 

البطولة فيه في رمضان 
الفائت إلى جانب كارين رزق 
اهلل ومسلسل »آلخر نفس« 

اليوم؟
٭ »آلخر نفس« هو قفزة أكبر 
لتناول الواقع بشكل معمق 
ومعاجلة القضايا الشــائكة 
ودفع الناس إلى طرح األسئلة 

وإبداء الرأي.

أين أنت من كتابة 
املسلسالت واألفالم؟

٭ »يــا ريــت«، بصراحة ال 
جلد لــي على ذلــك، أحيانا 
أشارك كارين بعض األشياء 
التي أكتبها فتبدي إعجابها 
وتســتغرب عدم إكمالي ما 
بدأت بكتابته، »ميكن بجرب 

بس مش شغلتي«.

لكنك تكتب اخلواطر 
والشعر؟

٭ هذا مجال مختلف، كتابة 
السيناريو بحاجة إلى صبر 
وقدرة على التحليل البعض 

يهوى ذلك أما أنا فال.

وماذا عن اإلخراج؟
أخرجــت  ان  ســبق  ٭ 
مسرحيتني فــــي كنـــــــدا 

ومسرحية أخرى في بيروت، 
أمــا أنــا أمــارس اإلخــراج 
السينمائي أو التلفزيوني، 
فال أعتقد أني ســأقدم على 
التجربة لكوني غير حاضر 
تقنيا، خصوصا أن العملية 
بحاجــة إلــى الكثيــر مــن 
الدراسة والتحضير والرؤية.

هل تفكر في خوض 
مجال اإلنتاج؟

٭ ثمة شركة إنتاج صغيرة 
تضمني مع طرف ثان لكننا 
نعمــل علــى نطــاق ضيق 
وحتديدا على نطاق املسرح 

لدعمه وتشجيعه.

ما اجلديد بعد 
مسلسل »آلخر 

نفس«؟
٭ أقرأ سيناريو فيلمني لكني 
لم أحســم أمر املوافقة على 

أي منهما.

كم حتبذ االلتزام 
بأكثر من ورشة 

عمل؟
٭ نادرا ما ألتزم بعملني في 
آن واحــد، في العادة أنتهي 
من عمل ألبدأ آخر، والسبب 
أنني أســعى ألكون مرتاحا 
بعيدا عن أي ضغط ألعطي 
أفضــل ما عنــدي، ما أفعله 
هو أنني أختار األعمال التي 

تليق بأحالمي.

بديع أبو شقرا

أختار األعمال التي 
تليق بأحالمي


