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مع أحالم حسن في »قعدة ما تنمل«

جانب من االجتماع مع مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول 

توفيق العيد

استعدادات اللجنة اإلعالمية لمهرجان أيام المسرح تتواصل
عقدت اللجنة اإلعالمية ملهرجان ايام املس���رح للشباب 
في دورته السادس���ة - الذي تقيمه الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في الفترة من األول من نوفمبر املقبل حتى الثاني 
عشر منه - اجتماعها التنسيقي األول وذلك بحضور مدير 
املهرجان عبداهلل عبدالرسول ورئيس اللجنة اإلعالمية توفيق 

العيد والزمالء باألقسام الفنية بالصحف احمللية.
وبحث االجتم���اع وضع خطة عمل اللجنة للوصول الى 
الطريقة االمثل إلبراز هذا احلدث الفني الش���بابي كما بحث 
آلية تنظيم العمل باملركز اإلعالمي والنشرة اليومية والرسالة 
التلفزيونية اليومية وموقع املهرجان على الشبكة االلكترونية 
واملعرض الفني الذي سيقام على هامش املهرجان هذا وقد 
متن���ت اللجنة من وزارة اإلعالم نق���ل وقائع املهرجان على 
شاش���ة تلفزيون الكويت )قناة اثراء/ العربي( على الهواء 

مباشرة.
كما ناشدت اللجنة جميع وسائل االعالم املقروءة واملسموعة 
واملرئية نقل انشطة املهرجان إلبراز الدور الريادي ألبنائنا 
الشباب والذي على اساسه يقام هذا املهرجان سنويا وذلك 

إلذكاء روح املنافسة الشريفة بني الفرق املشاركة.

مشعل معرفي في »تحدي وال كلمة«
خالد حسين

املذيع مشعل معرفي هذه االيام مشغول 
بتصوير برنامجه اجلديد »حتدي وال كلمة« 
وهو شبيه ببرنامج »وال كلمة3« الذي عرض 
على قناة فنون رمضان املاضي وس���يكون 
مبش���اركة اجلماهير، »األنباء« دردشت مع 
معرفي عن البرنامج وعن اصداء »وال كلمة3« 

فكان هذا احلوار:
ما طبيعة برنامج »حتدي وال كلمة«؟

هي نفس قوانني وال كلمة3 ولكن 
التحس���ينات على  هناك بع���ض 
ان���واع العقاب وكذلك س���تكون 
هن���اك موس���يقات جديدة على 
البرنامج، والبرنامج خصص 
للجمه���ور وسيش���ارك معنا 
شباب وعوائل وفرق وهو 
من تقدميي واخراج مناف 

عبدال.
شنو الوسيلة التي يقوم 
للمش��اركة  اجلمهور  به��ا 

بالبرنامج؟
قام�����ت قن����اة فن�����ون بتن��زيل اعالن 
عن كيفية املش���اركة بالبرنامج عن طريق 
االميي���ل wala-kilma@hotmail.com حيث 
يرسل املش���ارك االمييل عن اسماء واعمار 
املشاركني وس���يكون هناك اتصال معه عن 

كيفية املشاركة.
فيه جوائز؟

ستوزع جوائز على الفرق الفائزة واخلاسرة 
كذلك ما عندنا احد يطلع وايده فاضية.

ش��لون تش��وف اصداء برنامج وال كلمة3 
الذي عرض في رمضان؟

احلمد هلل اغلب اجلمهور يشيد بالبرنامج 
وباملقابل هناك انتقادات وال يوجد برنامج 
يخلى من انتقادات ومن مدح، الحظت من خالل 

البرنامج ان اجلمهور بدأ يعرفني اكثر.
برنامج قعدة ما تنمل اشصار عليه؟

برنامج قعدة ما تنمل قاعد ينعاد على قناة 
فنون على ما يتم تصوير حلقات جديدة في 

دورة البرامج اجلديدة.

يعرض على قناة »فنون« بمشاركة الجماهير

مشعل معرفي

محدد ب����ل بكلمة جميلة وحلن 
جيد.

أال يجب ان يتفرد الفنان بلون 
خاص كهوية له؟

انا أرى ان على الفنان ان يقدم 
كل األلوان من الطرب الى الشعبي 
ال����ى االيقاعي كي يواكب اذواق 
كل الناس، وهكذا رآني اجلميع 
في »ستار أكادميي« وسأواصل 

على هذا املنوال.
ماذا منحتك األغنية الوطنية؟

الكثير فأنا اآلن ال أنظر الى 
أغنية »لبنان رح يرجع« كملكية 
خاصة بي، بل هي باتت كالنشيد 

وافتخر بها.
أال ترى ان جائ��زة »املوركس 

دور« كبيرة عليك؟
اجلائ����زة الت����ي نلتها كانت 

هل الع��ودة ال��ى الدبكة باتت 
مقصودة من الفنانني؟

لكل لون جماله واألغنية متر 
مبراحل متع����ددة، اليوم أغنية 
الدبكة مطلوبة وبش����كل كبير 
في مرحل����ة ما كان اإلقبال على 
األغنية الكالسيكية وهناك وقت 
للون الشعبي، القصة تشبه املد 
واجلزر وكموج البحر لكل أغنية 

أوانها.
أين أنت بني األلوان الغنائية؟

لقد أديت أكثر من لون ألرى 
أين يجدني الناس ولكني أقف بني 
كل األلوان التي قدمتها فلكل منها 
رونقه، حيث ان الناس أحبتني 
في »ال تروح����ي« و»لبنان رح 
يرجع« و»حبيت عيونك« واآلن 
في »لو غربوها« لذا ال أتقيد بلون 

جوزيف عطية

جوزيف عطية مع املذيعة نورا عبداهلل

جوزيف عطية: يقولون إني أقلد رامي عياش ألني أشبهه
ألغنية »لبنان رح يرجع« وهي 
استحقت التكرمي الرسمي بعد ان 
الناس وضربت  حصدت محبة 

بقوة.
ه��ل ان��ت مرتاح مع »س��تار 

سيستم«؟
أجل ونحن نحضر للكثير من 

األعمال اجلديدة.
هل تلومه��م اذا تأخ��روا في 

إجناز أعمالك؟
أب����دا، ألن ارتباطهم بالعديد 
من الفنانني الذين تخرجوا من 
»س����تار أكادميي« يحتم عليهم 
العديد من االلتزامات، خاصة ان 
الشركة تعمل على اطالق هؤالء 
الفنانني، لذلك نأخذ األمور وقتها 
ومن ناحيتي لس����ت مستعجال 
فخير ل����ك ان تصل متأخرا من 

أال تصل أبدا.
ملاذا متيز »ستار سيستم« بني 

فنانيها؟
»ستار سيستم« ال متيز بني 
فنانيها وتعاملهم بنفس املستوى 
ولكن اذا كان هناك من اجتهد اكثر 
من اآلخرين فهذا حقه الذي يجب 

أال يلومه أحد عليه.
مثل أحمد الشريف مثال؟

احم����د اتبع اص����دار أغاني 
ألبوم يصدره  منفردة ولدي����ه 
كل فترة وهم يواكبون اسلوبه 
في العمل كما يواكبون اسلوبي 

املختلف عنه.
ملاذا اخترت املخرج نبيل لبس 

لتصوير »لو غربوها«؟
اعجبني اسلوبه ولديه رصيد 
جيد من األعم����ال وارحتت في 

تعاملي معه.

بيروت ـ عبير حمدان
ف���ي أغنيت����ه اجل��دي���دة 
»لو غربوها« أحب جنم س����تار 
أكادميي جوزيف عطية ان يقدم 
صورة مختلفة حيث أتى الكليب 
مزيجا من الفلكلور واملش����اهد 
املستوحاة من الغرب على ايقاع 

موسيقى الدبكة اللبنانية.
ان اغنيته  ويعتبر جوزيف 
الوطنية لم تعد ملكا له بل باتت 
نشيدا استحق جائزة »املوركس 
دور« وهو يحّضر أللبوم كامل 
يضم قدميه وأغاني جديدة حسب 
ما قال ل����� »األنباء« في احلوار 

اآلتي:
مل��اذا يقال ان��ك تقل��د رامي 

عياش؟
رمبا ألني أش����بهه لذا يظن 
البعض اني أحاول تقليده رغم 
ان لونين����ا الغنائيني مختلفان 
وانا لس����ت مسؤوال عن ظنون 

البعض.
ق���د يتحك���م اإلنس���ان في 
تصرفاته امن���ا كيف ميكنه ان 
يتحكم في شكله، أنا اشبه رامي 
عياش الى درجة اني احيانا اخطئ 
واعتقد ان صورتي في املجالت 

صورته، تصوري األمر.
كليب��ك األخي��ر قدم��ت فيه 
الفلكلور ممتزجا بخطوات غربية 

أليست مفارقة؟
أب����دا، ان����ا أحبب����ت ان اقدم 
صورة مختلفة عما هو مألوف 
اللبنانية  الدبكة  فمع موسيقى 
وإيقاعاته����ا أدخل����ت خطوات 
جديدة وبعض املشاهد من الغرب 
وتكساس س����واء في املشية أو 

القبعة.

أكد أنه استحق جائزة »الموركس دور« بجدارة

سمية اخلشاب

سمية الخشاب 
في »ناس وناس«

         القاهرة ـ سعيد محمود 
حل�ت املمث��لة واملطربة 
س���مية اخلشاب ضيفة على 
برنامج »ناس وناس« الذي يقدمه 
االعالمي مازن دياب في اذاعة »صوت الغد« في لقاء 
ممتد حتدثت فيه عن العدي���د من االمور، خاصة 

اجتاهها للغناء.
وحتدثت سمية في البرنامج عن خوضها 
مجال الغناء الذي احبته منذ صغرها وسبق 
ان درست املوسيقى، وقالت ألبومي احتل 
املرتبة الثالثة في مبيعات الكاسيت مبصر، 
واالتهامات التي تقول اني ارسلت اشخاصا 
لشراء االلبوم، غير صحيحة وانا االولى 
اجرا في الغناء والتمثيل. واضافت: ال 
اس���تطيع ان ارضي جميع االذواق، 
لكن ما ميكنن���ي تأكيده انني قدمت 
عمال اعجب الن���اس وفاجأ العديد، 
خاصة ان صوتي افضل من العديد 
من الفنانات اصحاب الفساتني وال 
افرض نفسي على احد، واجلمهور 
هو الذي يريدني، بدليل طلبي باالسم 
في العديد من احلفالت واالعراس، 

لذلك سأتابع الغناء.
يذكر ان سمية اخلشاب دخلت 
املجال الغنائي منذ عدة س���نوات، 
بعد ان قدمت اغنية منفردة، وذلك 
قبل ان تطرح البوما كامال بعنوان 
»هيحصل ايه« طرحته خالل موسم 
صيف 2009، وص���ورت منه اغنية 
»عايزاك كده« بطريقة الڤيديو كليب، 
وصورته في بيروت مع املخرج يحيى 

سعادة.


