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بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يعود جنم »ستار 
أكادميي« بشار غزاوي 
بعد غياب عن الساحة 
الفنية وتفرغه لتقدمي 
البرامج الى الس���احة 
الغنائي���ة بأغنية »يا 
سالم« التي انتهى من 
بطريقة  تصويره���ا 
الڤيدي���و كليب حتت 
ادارة املخرج محمود 

مقداد.
األغنية من كلمات 
محمد ع���الن وأحلان 
بشار نفسه وتوزيع 
خالد مصطفى وإنتاج 
شركة ستار سيستم، 
مت تصويرها في منطقة 
اجلعيتاوي � األشرفية 

� لبنان. وتقول كلمات األغنية »ده ما فيش اثنني عاشو زينا، وال 
في حبايب قدنا، ومن ما شفنا قالوا عنا كدا، يا سنني طوال واحنا 
لبعض، وليل نهار دايبني في بعض، يا مني يقولي لو في زي كدا، 
يا س���الم على ضحكة عنيك، وحياة كلها عايشها انا ليك، وارجع 

اقول اهلل اهلل يحميك«
غزاوي عّبر عن س���عادته بالعمل ووعد جمهوره بعدم اإلطالة 
مرة أخرى، متمنيا ان تنال األغنية التي تبث على قنوات ميلودي 
إعجاب اجلمهور العربي. من جهة اخرى، يواصل غزاوي تصوير 

برنامج »سوالفنا حلوة« الذي يعرض على قناة دبي الفضائية.

القاهرة ـ سعيد محمود
قرر املطرب محمد 
فؤاد تأجيل تصوير 
الس���ينمائي  فيلمه 
اجلديد حلني االنتهاء 
الغنائي  ألبومه  من 
اجلديد، فؤاد اتخذ 
بالتأجي���ل  الق���رار 
نظرا ملا س���يتطلبه 
األلب���وم م���ن وقت 
طويل لالنتهاء منه 
وخروج���ه بش���كل 
مناسب حلجم وقدر 

فؤاد.
وواف���ق منت���ج 
الفيلم وليد صبري 

على هذا التأجيل تلبية لطلب فؤاد، على ان يتم استغالل جناح 
األلب���وم كنوع من الدعاية والترويج للفيلم عند عرضه. الفيلم 
من تأليف هيثم وحيد، وتدور احداثه في قالب رومانسي جديد 
في شكله وبعيد عن احداث فيلم فؤاد األخير »غاوي حب« والذي 
دارت احداثه في اطار كوميدي رومانس���ي اكشن غنائي، حيث 
طلب فؤاد االبتعاد في فيلمه اجلديد عن هذه التيمة املكررة، وهو 

ما يحاول هيثم وحيد حتقيقه في الفيلم اجلديد.

بثينة الرئيسي

.. مع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل والكاتبة هبة حمادة وبطالت مسلسل »أم البنات«

رابح صقر

ماريا

محمد فؤاد 

بشار غزاوي

ماريا تعمل في كباريه وتقدم مشاهد صادمة في »أحاسيس«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تواص���ل الفنانة ماري���ا تصوير باقي مش���اهدها من فيلم 
»أحاس���يس« الذي يقوم بإخراجه املنتج هاني جرجس 

فوزي مؤكدة انها تقدم في هذه التجربة دورا مختلفا 
عن جتربتها االولى ف���ي فيلم »بدون رقابة«، 

خاصة بعد تلقيها عددا من الدورات التدريبية 
على يد د.أحمد عبدالهادي.

ماريا تقوم بتجس���يد شخصية نور 
داخل احداث الفيلم وهي فتاة تعمل داخل 
كباريه من منطقة شعبية تتسم بالشقاوة 
تقع في غرام شاب يدعى ايهاب، مشيرة 
الى انها تواجه العديد من املواقف خالل 
احداث الفيلم خاصة انها فتاة رومانسية، 

واضافت ماريا انها تقدم اغنية شعبية 
والعديد من االستعراضات خالل احداث 

الفيلم، ملمحة الى انها لم تواجه صعوبة 
في الغناء او االداء بطريقة شعبية خاصة انها 

تلقت العديد من التدريبات التي قام بها د.احمد 
عبدالهادي واوضحت ان الفيلم به جرأة عالية والعديد 

من املفاجآت خاصة ان قصة الفيلم جيدة.
وقد اعتبرت ماريا انها اضحت حاليا اكثر نضجا في التمثيل 

وقالت: سيكتش���ف اجلمهور انني اصبحت ممثلة بجد في هذا 
الفيلم الذي اقدم فيه دور فتاة تضطرها الظروف للعمل كراقصة 
ولكن لديها مشاعر واحاس���يس حقيقية جتعلها حتب 
وتتألم حيث جتمعها مشاهد كثيرة من هذا النوع 

مع الفنان باسم السمرة.
ماريا اضافت انها اكتسبت ايضا من هذه 
التجربة صديقة جديدة وهي الفنانة راندا 
البحيري التي تش���اركها بطولة الفيلم 
والتي تقربت منها خالل الفترة االخيرة 
ودعمته���ا كثيرا في جترب���ة التمثيل 
وقالت:  كنا نقرأ السيناريو معا كما ان 
املخرج هاني جرجس فوزي شجعني 
كثيرا ومتسك بي الن اكون بطلة فيلمه 

الثاني.
وعن املشاهد املثيرة في الفيلم قالت: 
ال اخفي اننا نقدم فيلما جريئا ورمبا يكون 
صادما ولكنه من الواقع وبجانب مش���اهده 
اجلريئة فهو يقدم قصة درامية وقضايا حقيقية 
وعن تقدميها اغاني في الفيلم قالت ليس من الضروري 
ان اقدم دور مطربة في الفيلم وما يهمني حاليا ان اكون ممثلة 

ناجحة يحبني اجلمهور.

ما يهمها حاليًا أن تكون ممثلة ناجحة يحبها الجمهور

فيلم فؤاد الجديد بعد األلبوم

بشار غزاوي »يا سالم« في لبنان

رابح صقر »some time« باإلنجليزية
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

اختار الفنان رابح صقر اغنية من كلمات وأحلان حربان باسم 
حتمل عنوان »some time« وهي اغنية اجنليزية اال ان اللحن سيكون 
سعوديا حيث مت تركيب العمل على لون خبيتي، وهو اللون الذي 
اش���تهر به رابح صقر. وذكر رابح حلربان انه وجد ضالته اخيرا 
في هذه االغنية، اال انه س���يخضع لدروس في اللغة االجنليزية، 

حتى يتمكن من نطق الكلمات بالشكل الصحيح.
من جهة أخرى، باشر رابح صقر التحضير أللبومه املقبل ومن 
املتوق���ع ان يضم األلبوم تعاونا مع عدد من االس���ماء ابرزهم مع 
امللحن صالح الش���هري وتعاون م���ع امللحن ناصر الصالح، ومع 
الشاعر عبداهلل بو دله من خالل عدد من القصائد أهمها »أصعب 

جرح« التي يتوقع ان يتم ادراجها في األلبوم املقبل.
وتقول القصيدة في مطلعها:

أصعب جرح بالدنيا.. إذا جاك من أعز إنسان
وأنا ما أتخيل جروحي.. جتيني منك واألحزان

بعيدًا عن عمله األخير »غاوي حب«

يواصل تصوير »سوالفنا حلوة« على »دبي«

بثينة الرئيسي: دائمًا أمشي جنب »الطوفة«
عبدالحميد الخطيب

تس���تعد الفنانة بثينة الرئيسي للعودة الى 
جمهورها ف���ي عيد األضحى املب���ارك من خالل 
مس���رحية »السندريال« التي تقرر إعادة عرضها 
بعد النجاح الكبير الذي حظيت به عند عرضها 

في عيد الفطر املبارك.
بثينة أكدت أيضا خوضها غمار املنافسة في 
مهرجان املسرح احمللي مع املسرح العربي وذلك 
مبسرحية »الثورة«، معربة عن تخوفها الشديد 
م���ن هذه التجربة خصوصا أنه���ا األولى لها في 

املهرجانات املسرحية.
 »األنباء« التقت الفنانة بثينة الرئيسي لتعرف 
منها تفاصيل جديدها دراميا وأهم خططها للفترة 
املقبلة وس���ر حرصها على العمل مع جنوم الفن 
الكبار والعديد من األم���ور املهمة جاءت في هذا 

احلوار:
حدثينا عن جديدك مع أم طالل ؟

نصور حاليا مسلس���ال اسمه »نور في سماء 
صافية« س���يعرض على شاشة قناة دبي الفترة 
املقبلة وهو من كتاب���ة األخت وهج ومن إخراج 
احمد البيلي وأش���ارك فيه مجموعة من الفنانني 
املتميزين على رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
وشخصيتي البنت الهادئة اللي راح تسوي حركة 
جدي���دة وهو دور جديد راح أقدم فيه مفاجآت 

عديدة للمشاهدين.

أسلوب هادئ

شخصية هادئة مرة أخرى ملاذا؟
قد يكون انحصاري في هذه النوعية الفترة 
األخيرة ألن مالمحي وأس���لوبي هادئ ولكن 
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل وعدتني بدور 
سيكون مختلفا عن كل األدوار التي قدمتها من 
قبل في أعمالي الفنية وأكيد سأخرج من هذا 
اإلطار وسأثبت للناس أن الشكل واألسلوب 
الهادئ لن يس���تمرا في حصري في مثل 

هذه النوعية.
ما الشخصية التي تعتقدين أنها ستظهر 

إمكاناتك على حقيقتها؟
أري���د أن أقدم ش���خصية تس���تفزني 
وتكون مركبة وغامضة وفيها نوع من الشر 
و»الشطانة« وأيضا الغرابة لكن ليس لدرجة 

أن يكرهني املشاهدون.
حريصة على عالقتك بجمهورك؟

جدا جدا، وكالمه���م ومالحظاتهم هي 
األساس الذي أحاول من خالله تصحيح 
أخطائي، فهم الدافع لي لتطوير نفسي 

وإيجاد األفضل حتى أنال رضاهم.

بثينة أنت دائما بعيدة عن مش��احنات الوس��ط 
الفني؟

للعلم أنا حريصة جدا على اسمي وجمهوري 
وال أريد أن يكون هناك كالم قد يؤثر فيهما، كما 
أن هذه هي طبيعتي فأنا صداقاتي قليلة بالوسط 
الفني ودائما امشي جنب »الطوفة« وأؤدي عملي 
فقط وأحب كل م���ن يعرفني أن يذكرني باخلير 

في النهاية.

أربعة أعمال

ما أصداء أعمالك التي عرضت في شهر رمضان 
املبارك؟

لقد قدمت في الشهر الفضيل أربعة أعمال، كان 
على رأسهم دون منافس مسلسل »أم البنات« 
الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية والزال يحصد 
ردود فع����ل ايجابية حتى اآلن وهو من بطولة 
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل والفنان القدير 
غ����امن الصالح ومالك وفاطم����ة الصفي وخالد 
البريكي وش����جون الهاج����ري ونخبة من أملع 
النجوم كذلك شاركت مع العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا ف����ي »احلب الكبير« وقد نال العمل 
إعجاب اجلمهور ومن أبطاله إبراهيم احلربي 
وبدرية احمد وش����يماء علي ومشعل الشايع 
وآخرون كما قدمت مسلس����ال جميال مع نخبة 
من النجوم السعوديني اسمه »عوانس سيتي« 
على شاشة »mbc« وآخر شيء قدمته كان دورا 
بسيطا وحلوا في مسلسل »هوامير الصحراء« 
الذي عرض على »روتانا خليجية« مبشاركة 
الفنان القدير احم����د الصالح وعدد من جنوم 

الدراما اخلليجية.
كي���ف تقيمن مش��اركتك للفنان��ن الكبار هذا 

العام؟
هذا وسام كبير أضعه على رأسي وأرى أن هذه 
املشاركات هي جتارب مفيدة جدا لي، واعتبر هذا 
العام هو س���نة احلظ بالنسبة لي ففرص العمل 
املقدمة لي جيدة وأرضتني وأمتنى أن أحافظ على 

هذا املنوال في األعوام املقبلة.
يبدو أن لديك هاجس العمل معهم؟

)مقاطع���ة( هذا طموح وه���دف كل فنان ألن 
وجود اس���مي أو اسم غيري بجوار أسمائهم أمر 
ليس بهني باإلضافة إلى أنهم بالنسبة لنا مدارس 
نتعلم منها الكثير في عالم الفن لذلك نحرص أن 
نكون بجانبهم وهم من جانبهم ال يبخلون علينا 

بالنصيحة والتوجيه.
ما خططك للفترة املقبلة؟

لدي عمل مع عيال املنصور بعد عودتهم إلى 
الساحة الفنية وهو عمل من تأليف فاطمة الصولة 
وإخراج شيرويت عادل، سأقدم فيه دورا مميزا مع 
نخبة من النجوم، باإلضافة إلى مسلسل »قصة 
هوانا« مع املخرج البحريني املبدع محمد القفاص 
وسأبدأ تصويره في البحرين الفترة املقبلة وهو 
من تأليف عدة مؤلفني وعبارة عن مسلسل حلقاته 
منفصلة متصلة وسأقدم فيه أكثر من »كركتر«.

مهرجانات مسرحية

حدثين��ا ع��ن »الثورة« ف��ي مهرجان املس��رح 
احمللي؟

أش���ارك مع فرقة املس���رح العربي من خالل 
مس���رحية »الثورة« من تأليف األميركي اروين 
شو وقد متت معاجلتها باللغة العربية وهي من 
إعداد وإخراج عبداهلل القالف وأش���ارك فيها مع 
الفنان سليمان الياس���ني ومجموعة من الشباب 
منهم أوس الشطي وإبراهيم الشيخلي ويوسف 

البغلي ونور املولى.
كيف ترين مشاركتك في املهرجانات املسرحية؟

هذه أول مشاركة لي في املهرجانات املسرحية 
وللعلم أنا متخوفة جدا فهي جتربة جديدة لكن 
احلمد هلل املخرج طمأنني وقال لي انني سأخرج 

بصورة حلوة ترضيني وهذا ما أمتناه.
وماذا عن عودة »السندريال«؟ 

بالفعل سنعود للجمهور العزيز في عيد األضحى 
املبارك حيث سنقدم املسرحية مرة أخرى وذلك 
بعد جناح عرضها في عيد الفطر وهي من إخراج 
علي العل���ي ومعي في البطول���ة مرام ويعقوب 
عبداهلل وهند البلوشي وحمد العماني وصمود 

ومحمد العلوي ونواف العلي.

لديها عمل مع عيال المنصور وتصور حاليًا »نور في سماء صافية« مع أم طالل

أصــداء »أم البنـات« 
واسعة  الكبير«  و»الحب 
»قصة  لـ  وأستعد  جدًا 
البحرين فـي  هوانـا« 

مطربة قاعدة حتاول انها 
حتق���ق »أمانيه���ا« بالغناء 
 ف���ي برنام���ج خليجي بس 
مشكلتها ما عندها واسطة 
 حتق����ق ل��ه����ا هاحلل���م..

 اهلل كرمي!

مقدم����ة برامج ف����ي قناة 
متخصصة ما »حمدت« ربها 
انه مسؤولني القناة مدلعينها 
آخر دلع هاأليام طالبة منهم 
زيادة في أجرها وإال تطلع من 

قناتهم... صچ منكر حسنة!

ممثلة هاأليام صايرة مقدمة 
برامج مخارج احلروف عندها 
ضايعة ومكياچها أوڤر وفوق 
هذا بدلياتها وايد و»تعصي« 
 أوام�����ر مع�����د برنامجه����ا.. 

احلمد هلل والشكر!

محاولة زيادة حروف


