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األردنية عبير عيسى لـ »االنباء«: 
أمتنى استمرار مشاركاتي في الدراما الكويتية

كشفت الفنانة األردنية عبير عيسى عن وجود 
العديد من املشاريع الفنية اخلاصة بأعمال درامية 

تبحث بها الختيار األنسب من بينها لتصويره 
في الفترة املقبلة، حيث أشارت عيسى من خالل 
اتصال هاتفي مع »األنباء« الى انها حاليا تخضع 

ملا يسمى باستراحة محارب بعدما انتهت في 
األيام املاضية من تصوير مشاهدها في أعمالها 

الرمضانية التي عرضت مؤخرا في عدد من 
القنوات الفضائية، حيث تنوعت هذه األعمال بني 

األعمال الدرامية املصرية وعمل بدوي وعمل آخر 

تاريخي.
وأوضحت انها تلقت ردود افعال جيدة على أعمالها 

الرمضانية وهي مسلسل »توم الغرة« وهو عمل 
بدوي، و»موجة حارة« والذي شاركت من خالله مع 
جنوم الدراما املصرية، وآخر األعمال كان مسلسل 
بعنوان »خيبر« وهو تاريخي وكانت ردود األفعال 

إيجابية من داخل وخارج األردن.
وعن أسباب عدم مشاركتها هذا العام في الدرامية 

الكويتية او اخلليجية ذكرت عيسى انها تتمنى 
استمرار وجودها في األعمال الدرامية الكويتية، 

خصوصا انها سبق ان شاركت في اكثر من 
عمل في الكويت منها مسلسل »حبر العيون« 

مع العمالقة حياة الفهد وشاركت النجمة سعاد 
عبداهلل في العام املاضي في مسلسل »خوات دنيا«، 

مضيفة ان هناك مكانة كبيرة للفن الكويتي على 
املستويني اخلليجي والعربي، وقالت: اجلميع يدرك 

ان الكويت يقال عنها هوليوود اخلليج، الفتة الى 
ان الفرصة لم تتح لها للمشاركة في اعمال كويتية 

هذا العام وان أتتها الفرصة فلن تهدرها.
أحمد الفضلي  ٭

عبير عيسى

حصدت جناحاً كبيراً في ثالثة أعمال رمضانية

أطفال يوقفون حفل اجلسمي في »ليالي دبي«
أم كلثوم وفيروز وعبدالكرمي 
عبدالقادر، إلى جانب العديد 
من أغانيه اخلليجية واملصرية 

واملغربية.
وحرص بع���ض األطفال 
املتواجدين ف���ي احلفل على 
إلى خشبة املسرح  الصعود 

والسالم عليه.
وأبدى اجلس���مي سعادة 
كبي���رة به���م، وتوقف حفل 
اجلسمي مرارا ليتسلم باقات 

الورود من األطفال.
وبعدما قدم أمسية أخرى 
في جزيرة ياس في أبوظبي 
أمس، غادر اجلسمي إلى تونس 
إلحياء حفلة ضمن »مهرجان 

قرطاج« 16 اجلاري بعد 
غيابه س���تة أع���وام عن 
اجلمهور التونسي، واعدا 
اجلمهور بتقدمي عمل فني 

جديد قريبا.

برفقة الفنانة املغربية 
منى أمرشا، افتتح املطرب 
اإلماراتي حسني اجلسمي 
حفالت »ليالي دبي 2013« 
التي ينظمها »تلفزيون 

دبي«.
البداية، تقدمت  وفي 
أمرشا إلى املسرح مفتتحة 
احلفلة أمام اجلمهور الذي 
تفاعل م���ع األغنيات من 
مدرجات قاعة »الش���يخ 
راش���د« في »مركز دبي 

التجاري العاملي«.
ومتنت الفرح والسالم 
للجمي���ع، معرب���ة عن 
س���عادتها باملشاركة في 
أج���واء العيد ف���ي دبي، 
ب���ني أغنياتها  لتتنق���ل 
التي ظهر أن  الش���هيرة 
اجلمهور يحفظها ويرددها 

معها.
ووسط عاصفة الهتاف 
والتصفيق، تقدم اجلسمي 
على أنغام أغنيته الشهيرة 
»بحر الشوق« ليحرص 
بعده���ا عل���ى الترحيب 
باحلضور ومعايدتهم مع 
الفرقة املوسيقية، ليتابع 
بعدها مشوار اختياراته 
من األغنيات والغناء مع 
اجلمهور الذي ردد أغانيه 

مرارا.
األمس���ية  وتخل���ل 
اجلسمي مع طفلة من احلضور أثناء احلفلتقدمي أغنيات للعمالقة 

باسم سمرة

حساباته في السينما تختلف عن حساباته في التلفزيون

باسم سمرة في حوار صريح مع »األنباء«: 
أعشق الشخصيات املركبة.. و»انتيكة« أمتعني فنياً

تعاق���دت عليهما هذا العام 
وقمت بتصويرهما.

تعشق تقدمي 
الشخصيات غير 

التقليدية مثل »فارس 
انتيكة« صاحب 

امللهى الليلى في آسيا 
ملاذا؟

٭ املسلس���ل يتع���رض 
للعديد من قضايا الفساد 
عالوة عل���ى ان »فارس 
انتيكة« شخصية مليئة 
بالتفاصيل وقد استمتعت 
جدا بتقدميها في »آسيا« 
م���ع النجمة من���ى زكي، 
مثله���ا مثل ش���خصيتي 
في »عم���ارة يعقوبيان« 
واحلقيقية انني ال اختار 
ش���خصياتي ولكنها هي 
التي جتدني وهذا فضل 
م���ن اهلل ونعمة ان يجد 
الفنان شخصيات من هذا 
النوع أمام���ه ألنه تقدمه 
للناس بشكل أفضل وأقوى 

وتعلق في ذاكرتهم.

البعض يخاف 
عليك ان حترق 

نفسك بالتواجد في 
التلفزيون؟

٭ ال طبعا هذا خطأ شائع 
والدور ينادي صاحبه وكل 
عمل له حساباته اخلاصة 
عندي وال ميكن ان اقدم دورا 
غير محس���وب، خصوصا 
انتقي ش���خصياتي  اننى 

جيدا.

كيف ترى حال 
السينما اآلن؟

٭ مبشر رغم كل الظروف 
الصعبة واحلمد هلل قدمت 
فيها أعماال قوية وعندي اآلن 
العديد من السيناريوهات 
التي اس���تقر عل���ى واحد 

منها.

هل تعتقد ان ظهورك 
الفني تأخر بعض 

الشيء؟
٭ نعم لكن كل واحد يأخذ 
نصيبه وأنا لم اندم ابدا على 
هذه الفت���رة التي قضيتها 
الفنية  التجارب  في ميدان 
وقدمت م���ن خاللها أعماال 
هامة مثل فيل���م »املدينة« 

وغيره. 

كيف ترى هوجة 
الوجوه اجلديدة في 
السينما والتلفزيون؟

٭ بصراحة بعضهم مواهب 
حقيقية وكانوا يحتاجون 
الفرصة وبعضهم سيختفى 
خ���الل س���نوات ألنهم ال 
ميتلكون املوهبة وال األداء 
وان كن���ت أرى ان ظه���ور 
أية موهبة جديدة مكسب 

للسينما.
القاهرة ـ سعيد محمود   ٭

الفنان  باس���م س���مرة 
األسمر ذو األلف وجه الذي 
اس���تطاع ان يثبت أقدامه 
وسط النجوم وان ينافس 
في دراما رمضان هذا العام 
بثالث���ة مسلس���الت دفعة 
واحدة هى »آسيا« و»ذات« 
و»الوالدة باش���ا«، واثبت 
حضورا فنيا طاغيا.. يعتبر 
باس���م من الفنانني القالئل 
الذين يحافظون على  جدا 
رصيد سينمائي مماثل متاما 
الدراما فهو  لرصيدهم في 
جنم سينما وجنم تلفزيون 
في الوقت نفسه من هنا جاء 
لق���اء »األنباء« معه.. فإلى 

التفاصيل:

بداية كيف ترى 
دراما هذا العام وملاذا 

قبلت املشاركة في 
3 مسلسالت دفعة 

واحدة؟
٭ أوال وبالنس���بة للدراما 
فأنا أراها قوية جدا وناجحة 
والدليل ان ثالثة من عتاولة 
الفن في مصر قد ش���اركوا 
فيها أمثال الفنان عادل أمام 
والفنان صالح الس���عدني 
والفنان حسني فهمى، كما ان 
هناك أعماال لنجوم حقيقيني 
ورغم الظروف التي مير بها 
الدراما  البلد فقد جنح���ت 
في ان جتذب أنظار الناس 

وتعليقاتهم.

وماذا عنك انت وقد 
شاركت في 3 أعمال؟

٭ بصراحة املسألة لم تكن 
م���ن اختياري فمسلس���ل 
»الوالدة باشا« تعاقدت عليه 
العام املاضي لكن ألسباب 
انتاجية تأخر التصوير، أما 
مسلسال »ذات« و»آسيا« فقد 

لم أندم 
على بداياتي 
الفنية رغم 

أنني تأخرت 
في الظهور

رمي البارودي  ميرنا املهندس

ميرنا تنفي خالفها مع رمي البارودي في كواليس »زجزاج«

محمود ياس���ني، والفيلم 
من إخراج أسامة عمر.

وتقدم ميرنا املهندس، 

حس���ب موق���ع »عيون 
عالفن«، ش���خصية فتاة 
فقيرة وبسيطة تعمل في 
صالة »ديسكو«، تتعرف 
على رجل ث���ري حتاول 
الوص���ول إلي���ه من أجل 
حتقيق حلمها في الثراء.

ومتنت املهن���دس أن 
يعرض الفيلم ضمن أفالم 
موسم عيد الفطر، مؤكدة 
انه ميثل مرحلة مختلفة في 
حياتها الفنية، حيث متردت 
من خالله على شخصية 
الفت���اة األرس���تقراطية 
والدلوع���ة التي حصرها 

فيها املخرجون.

املمثل���ة ميرنا  نف���ت 
املهندس ما تداولته صفحات 
املواق���ع اإللكترونية من 
أخبار حول وجود خالفات 
بينه���ا وب���ني املمثلة رمي 
الب���ارودي ف���ي كواليس 
فيلم »زج���زاج«، مؤكدة 
أن عالقتهما جيدة وأن ما 
ال يعرف���ه البعض بعيدا 
عن ه���ذا العمل أن عالقة 
صداقة قوية جتمع بينها 

وبني رمي.
ويش���ارك ف���ي فيلم 
»زج���زاج« كل م���ن: رمي 
البارودي، وميرنا املهندس، 
ومحمد جنات���ي، وعمرو 

فارس كرم 

فارس كرم: »بدي عروس تكون تشبهني«

اني مع االيام اعمل أكتر واكتر 
اغاني«، مش����يرا إلى انه بدأ 
يدرك اجلانب »األسود« في 
الفن عندما بدأ ينجح، مشددا 
على أنه يعتمد على احساسه 
في اختيار االغاني إلى جانب 
بعض األشخاص منهم روجيه 
خ����وري ورئي����س فرقت����ه 

املوسيقية مازن زوايدي«.
 وأكد كرم انه ال يريد شيئا 
من الفن وقال: »ما بدي شي 
من الفن وعطول بنتقد حالي.. 
ما كتير بخطط للمس����تقبل 

ومبشي متل ما اهلل مقدر«.
وعن حياته العاطفية، اكد 
فارس ان كل العالقات التي مر 
بها ليست احلب.. ومعظمها 
كانت عالقات عابرة ومتخبطة 
بحسب الظروف التي كان مير 
بها، وقال: »كل مشاكلي مع 
البنات يل����ي ضهرت معهم 

سببها الغيرة«.
وأض����اف: »ف����ارس كرم 
برسم الزواج وبدي العروس 
تكون تشبهني بكتير قصص، 
صريحة وحتب اهلي وتخاف 
علّي وما تغ����ار كتير حتب 
البي����ت املفت����وح.. وبتمنى 
والدي يطلعو متلي بحبهم 

ألهلن..«.

أطل الفنان فارس كرم في 
 »Special« حلقة من برنامج
عبر شاشة ال� »MTV«، وحتدث 
عن تفاصيل حياته اخلاصة 
والفني����ة منذ البداية وحتى 
اليوم، حيث أكد خالل اللقاء 
أن االنس����ان يكبر وينضج 
ويصبح أكثر وعيا مع تقدمه 

بالعمر.
وأض����اف فارس:»لق����د 
طرحت أغنية واحدة خالل 
وجودي مع مكتب س����تديو 
الفن بسبب زحمة الفنانني في 
تلك الفترة وأتذكر اني طرحت 
األغنية يوم الثالثاء واألربعاء 
صرت جنما.. ما أجنزته منذ 
اليوم ال  7 س����نوات وحتى 
بأس ب����ه.. الناس بتفكر انو 
عندي كتير أغاني وألبومات.. 
صحيح ل����دي اغاني جميلة 
ويحبها اجلمه����ور ولكن ما 
عندي عدد اغاني كبير وبتمنى 

ماجد املهندس

أم���ام حض���ور جماهيري 
كبير، وبنظام اجللسة الغنائية 
الفنان ماجد  افتتح  اخلليجية، 
املهن���دس حفالت عي���د الفطر 
الريان  الغنائي���ة 2013 »اذاعة 
الدوحة، وتنقل برفقة  fm« في 
فرقته املوسيقية بني أهم أغنياته 
التي تفاعل معها اجلمهور الكبير 
احلاضر الذي ساهم بشكل كبير 
في إجناح احلفل، وجعلها ليلة 
خليجية رائعة في الدوحة بقاعة 
املرقاب.وغادر  الريان بفن���دق 
املهندس قطر الى اإلمارات العربية 
املتحدة، حيث أحيا أمس حفلة 
ضمن جولته الغنائية بني الدول 
العربية واألوروبية من تنظيم 
»روتانا للحفالت« ورافقه فيه 

الفنان القطري فهد الكبيسي.

املهندس أشعل 
جمهور »الريان« في 
ليلة خليجية رائعة

@mad_kw

@mad_kw

mad_kw@live.com
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