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أكد املخرج السينمائي عادل 
سرحان لـ »األنباء«، أن جديده 
فيلم »كسر الندي« وهو لبناني 
- سوري مشــترك، مبشاركة 

عادل سرحان: »كسر الندى« عن اإلرهاب

نيكول سابا: أنا حرة

أبطــال مــن تونــس واملغرب 
ومصــر. وقال: يحكــي الفيلم 
عــن طفــل وأمــه ومعاناتهما 
من حــروب اإلرهاب، هي أكبر 
مشكلة يعيشها العالم العربي، 
الفتا إلى أن التصوير ســيبدأ 
في أكتوبر املقبل وأنه صاحب 

الفكرة والقصة.
وبني أن عددا مــن املؤلفني 
شــاركوا فــي كتابــة وتوثيق 
العمــل، منهــم رميــا غيث من 
لبنان وندى من سورية، وسيتم 
التصوير في أكثر من دولة منها 

أميركا وسورية ولبنان.
وعــن جديــده فــي إخراج 
الكليبات املوســيقية، قال إنه 
ســيقدم مجموعة كبيــرة من 
الكليبات هذا الصيف لعدد من 
الفنانني مثل محمد علي وعاصي 
احلالني وأمل زبيد ونادر عتات 

وغيرهم.

شــاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا في 
أحد اإلعالنات اخليرية في شهر رمضان املاضي، 
وعلى الرغم من كون اإلعالن خيريا فقد تعرضت 
حلملة من السخرية من البعض بسبب مالبسها. 
ولكن لنيكــول رأيا مختلفا، حيــث قالت، في 
تصريحــات صحافية لهــا، إنها أحبت جتربة 
اإلعالن ألنها تدعو الى اخلير والتكافل، وانها لم 
تتردد حلظة في املشاركة على الرغم من كونها 
ال متيل إلى الظهور في االعالنات كثيرا، لكن 
الفكرة بحســب تعبيرها مختلفة فهي تدعو 
للتبرع مبا ال نحتاج إليه. وقالت: »أنا حرة في 
ستايلي وطريقة مالبسي«، مشيرة إلى أنها 
حتب أن تكون دائما عصرية ومتألقة على 
املسرح، وفي الوقت نفسه حتب البساطة 

حتى في طريقة املاكياج.
وعن عدم مشاركة مسلسلها اجلديد 
»مذكرات عشــيقة ســابقة« في املوسم 
الرمضانــي املاضــي، كشــفت نيكول 
عن أنها شعرت بحزن شديد خلروج 
العمــل لكنه فــي النهاية ممتد ألكثر 
من ثالثني حلقة فجاءت وجهة نظر 
اجلهــة اإلنتاجية التي ترى أنه من 
األفضل عرضه في املواسم خارج 
شــهر رمضان، وإن كانت حزنت 
لكونها لم تشــارك هذا العام في 
أعمال رمضانية، لكنها في الوقت 
نفسه سعيدة بالتجارب الدرامية 

التي شاركت فيها هذا العام ومنها »مذكرات 
عشيقة سابقة«، معتبرة أن الدور سيغير 
متاما من الشــخصيات التي أطلت بها 
علــى اجلمهور وأنهــا تراهن على هذا 
العمل في تقدمي نقلة ملشوارها الفني 

واملهني.

عادل سرحان

نيكول سابا

أكدت أنها حصلت على أعلى أجر في الدراما التلفزيونية هذا العام

 ياسمني عبدالعزيز: تعرضت لظلم كبير 
ألنني امرأة.. وتامر حسني صفحة وطويت

أدلت النجمة ياسمني عبدالعزيز بعدد من 
التصريحــات الناريــة في جلســة حوارية 
مع بعض الصحافيني. وقالت ياســمني إن 
مسلسلها »هربانة منها« تصدر قائمة األعمال 
الدرامية املعروضة هذا العام، وأنها ال تقيس 
ذلك بنسب املشاهدة التي تقررها مجموعة 
من الشركات املشكوك في حساباتها- على 
حد قولها- أو بنســب املشــاهدات على 
موقع »يوتيوب«، موضحة أنه ليس كل 
املشاهدين يتابعون األعمال الدرامية على 
اإلنترنت، وهناك الكثير منهم يفضلون 
مشاهدتها عبر شاشة التلفزيون، لكنها 
حتدد ترتيب مسلســلها وفق أجرها، 
مؤكــدة أنها حصلت علــى أعلى أجر 
فــي الدراما التلفزيونيــة هذا العام، 
مشيرة إلى أن حصولها على هذا األجر 
يؤكــد أنها في املرتبة األولى بني كل 
األعمال الدرامية، وليس املسلسالت 
الكوميدية فقــط، باإلضافة إلى أن 
توقيت عرض مسلســلها في وقت 
»الذروة« يشير إلى أنها تستحوذ 

على نسب مشاهدة ضخمة.
وأعلنــت عــن األســباب التي 
جعلتهــا تتجــه الــى الدراما هذا 
العــام، بعــد غيــاب دام ســنوات 
طويلة، مؤكدة أنها استطاعت أن 
حتقق الكثير من النجاحات في السينما 
خالل السنوات املاضية، وكانت حتتاج 
إلى فرض حتد آخر على نفسها فقررت 
أن تخوض جتربة الدرامــا، مؤكدة أنها 
ليست املرة األخيرة التي ستشارك فيها 
بالدراما، بل إنها ســتقدم مسلســال في 
رمضان املقبــل، وهناك أكثر من عرض 
لعدد من شركات اإلنتاج معروضة عليها 

حاليــا، لكنها لــم تختر أيا منها بعــد، وتنتظر 
حتى تدرس كل العــروض وتختار األفضل من 
بينها، نافية أن يكون مشروعها السينمائي املقبل 
هو فيلم »الــدادة دودي 2«، موضحة أنها كانت 
تعمل على هذا املشروع لكنها استبعدته أخيرا، 
بعد اكتشافها أن األطفال الذي شاركوا معها في 
اجلزء األول من الفيلم قد كبروا في السن، ومن 
الصعب االستعانة بأطفال آخرين، ألن اجلمهور 
ارتبط ذهنيا باألطفال الذين شــاركوا في اجلزء 

األول من العمل.
وأشارت ياســمني الى حرصها على مناقشة 
قضايا عدة تهم املرأة، وإلقاء الضوء على الكثير 
من املشــاكل التي تواجهها في املجتمع، وأعلنت 
حتيزها الكامــل للمرأة وشــعورها الدائم بقهر 
وظلم املرأة في مجتمعاتنا الشرقية، لذلك حتاول 
مناصرتها وعرض قضاياها في كل أعمالها الفنية، 
كما أوضحت أنها تعرضت لظلم كبير في بداياتها 
الفنية ملجرد أنها امرأة، وحتى اآلن تعاني الكثير 
من الضغوط، لكنها حتاول دائما إثبات أن املرأة 
قــادرة على النجاح والوصول إلــى القمة مثلها 

مثل الرجل.
وصرحت ياسمني بأن الفنان مصطفى خاطر 
واملخرج معتز التوني مت اختيارهما ملشــاركتها 
مسلسلها في هذا العام، قبل وقوع االختيار على 
النجم تامر حســني واملخرج محمد سامي، لكن 
خاطــر والتوني كانا مشــغولني بعمل فني آخر 
وهو مسلسل »عم شكشك«، لذلك مت االتفاق مع 
فريق عمل آخر، بينما الظروف تغيرت بعد ذلك 
وعاد العمل إليهما من جديد. وبسؤالها عن حقيقة 
وجود مشــاكل بينها وبني النجم تامر حســني، 
أجابــت قائلة: »ال أحب أن أنظــر خلفي أبدا، بل 
اعتدت دائما النظر الى األمام، واآلن أعيش جناحي 
الذي حققته من خالل مسلســلي، وهذه املسألة 

صفحة وطويت وال أفكر فيها أبدا«.

جنيم في معركة جديدة: »وصلتوا ملرحلة من احلقد علي؟«
جنيــم عبر حســابها على 

»انستغرام«.
وأردفت الصورة بتعليق 
جــاء فيه: »عن جد، هالقد 
وقتكــم مــا إلــه أي قيمة 
عندكم؟ هالقد نفســكم ما 
بتحترموها؟ هالقد وصلتوا 
ملرحلة من احلقد واحلسد 
والغيــرة لدرجــة صرتوا 
مافيــا وعلى مني؟.. علي؟ 
مفكرين حالكم اذكياء وما 
حدا راح يكشفكم؟ ان شاء 

اهلل تكونوا عرفتوا انه كل 
ما حدا تذاكا بيصير غبي 
اكتر، ويلــي عم يعملولي 
تاغ على أساس هم »فانز«، 
وقفــوا هــون أحســن ما 
بلــش بلــوكات، كل يــوم 
بتفتــح صفحــة حاملــة 
صورتــي واســمي وفجأة 
بتمدح وفجــأة بتختفي.. 
بال مشاكل، يا والد كبروا 
حياتكم أهم بكتير، وليها 

حق عليكم احترموها«.

شنت املمثلة اللبنانية 
نادين نسيب جنيم هجوما 
املعجبــني  ضــد  عنيفــا 
)الفانزات( منتحلي الصفة 
علــى شــبكات التواصــل 
بســبب  االجتماعــي، 
محاولتهم اإلساءة لها عبر 
مدحهم إياها في صفحتها 
وذمهــم لها فــي صفحات 
أخرى، ومهاجمــة فنانني 
آخرين لإليقاع بينهم، وفق 
نادين نسيب جنيم ما جاء في صورة نشرتها 

من إنتاج »ستيج غروب« وإخراج بدر الشعيبي وتأليف جاسم اجلالهمة وبطولة نخبة من النجوم

»شوبيز«.. غناء واستعراض وأداء متثيلي مبهر في »كيفان«

لكومة مــن الرمال والذكريات 
مثلما حدث مع »شوبيز«.

وأكد اجلالهمــة أن النص 
مت تنفيذه وكتابته في مدة لم 
تتجاوز الشــهر، وبــدأ العمل 
مع الفنان بدر الشــعيبي فور 
االنتهاء مــن الكتابة ولم يكن 
يتوقــع ردود األفعال الكبيرة 
واالستحســان الذي جاءه من 
عدد من الكتــاب الكبار حول 
جــودة العمل والنــص الذي 
أشــار البعض إلــى أنه عودة 
للنصوص املسرحية السياسية 
ولكن بشــكل وقالــب متطور 

ومختلف.
املســرحية حملــت بنــاء 
دراميــا متوازنــا اعتمد على 
الغناء واالستعراض في مجمله 
مــن أجــل ان تصل الرســالة 
التــي يهــدف إليهــا، حيث لم 
يكتــف املخرج برؤية تتناول 
الترفيه فحســب، ولكن كانت 
هناك إســقاطات علــى الكثير 
من القضايا التي تهم األطفال 
والشــباب وبرع املمثلون في 
ايصال الرسالة بأدائهم املتقن 
ألدوارهم، فظهرت »شــوبيز« 
متميزة ومختلفة في موســم 

شديد املنافسة بني النجوم.

النص املسرحي حول ضرورة 
مالحقــة الركــب فــي التطور 
للمحافظــة على ما وصلنا له 
من إجناز وحداثة وإال سنتحول 

لعوامل كثيرة من أهمها اإلهمال 
وعدم التطوير.

وأضاف: هــذه هي الفكرة 
األساســية التي يدور حولها 

اعــادة بنائه وتطويره، ولكن 
هــذا لم يحدث وحتول لكومة 
من الرمــال واألنقاض نحكي 
عنه ولكنه غير موجود نظرا 

أيام األسبوع، لكن مع األسف 
اجليل احلالي لم يعد بإمكانه 
االستمتاع بهذا املكان ملا تعرض 
له من إهمال أدى لتدميره بحجة 

لديه ذكريات جميلة برفقة أهله 
وأصدقائه عن هذا املكان، الذي 
كنــا نذهب إليه فــي كثير من 
األحيان مبفردنا، ومفتوح طوال 

»األنباء« حول فكرة العمل حيث 
قال: اجلميع يذكر »شوبيز« هذا 
الذي قضى  الترفيهــي  املركز 
الكثير منا فيه طفولته وتكونت 

خلود ابو المجد

ضمن أجواء استعراضية 
مميزة امتزجت فيها املوسيقى 
احلية مع األداء التمثيلي املبهر 
من الفنانني على خشبة مسرح 
التحريــر فــي كيفــان تقــدم 
مسرحية »شوبيز« من انتاج 
»ستيج غروب« لعبداحملسن 
العمر واخراج بدر الشــعيبي 
وتأليــف جاســم اجلالهمــة 
وبطولــة هبة الدري وشــهد 
عبــداهلل ومحمــد الشــعيبي 
وبدر الشعيبي واحمد العوضي 
وعدد من الفنانني، حيث يشعر 
اجلمهور بأنه عاد لزمن طفولته 
اجلميل واســترجاع ذكرياته 
فــي هذا املركز الترفيهي الذي 
كان يحبــه األطفال ويقضون 
فيه أوقاتا ممتعة برفقة ذويهم 
وأصدقائهــم، فلــم يكن فقط 
مجــرد مركــز ترفيهــي ولكن 
كان هناك العديد من األنشطة 
االجتماعيــة والترفيهية التي 
تقــدم فيه، ولكن يــد اإلهمال 
امتــدت لــه ومت القضاء عليه 
وتدميره كما الكثير من األماكن. 
هذا ما أكده املؤلف جاســم 
اجلالهمة في اتصال هاتفي مع 

النجم بدر الشعيبي وأداء متميزالنجم محمد الشعيبي في املسرحية مشهد من »شوبيز«

العمر مع فريق »شوبيز«

عبداحملسن العمر: »شوبيز« استثمار ناجح ألبناء »ستيج غروب«
عبدالحميد الخطيب

الفنان واملنتج عبداحملســن العمر  أكد 
استمرار عروض مسرحية »شوبيز« وذلك 
بعد النجاح الكبير الذي حتصده على مسرح 
كيفان، وقال العمر: جناح »شوبيز« واستمرار 
عروضها يعود الى أنها تنتمي الى املدرسة 
املسرحية التي تسير عليها مؤسسة »ستيج 
غروب« والتي تعتمد على أجواء اإلبهار في 
عروضها املسرحية والتي كانت جلية بشكل 
كبير في معظم األعمال مثل »مدينة الزنوج، 
مصنع الكرتون، بيت احلالو« وغيرها، مشيرا 
الى انه قد وضع اللمسات واخلطوط العريضة 
على هذه املسرحية مع املؤلف جاسم اجلالهمة 
قبل أن يتسلمها الفنان بدر الشعيبي الذي أبلى 
بالء حسنا واستطاع أن يخرج بها كما أراد.

وتابع العمر: الفنان بدر الشــعيبي يعد 
أحد أبناء مؤسســة »ستيج جروب«، حيث 

عمل فيها وتــدرب من مخرج منفذ الى أن 
أصبح مخرجا وكان من املفترض ان يتم هذا 
التعاون في هذا العمل في العام املاضي إال 
أن ارتباطه في عمل مع شــركة أخرى حال 
دون ذلك، حيــث أن تواجده في هذا العمل 
يعد استثمارا ألبناء املؤسسة، مشيدا بأدائه 
وفريق املسرحية الذين يواصلون عروضهم 

بشكل راق.
وكشف العمر عن أنه يعمل خالل الفترة 
املقبلة من أجل تقدمي أعمال مسرحية طوال 
العام والسيما في مسرح الكبار ولكن من 
خالل مدرسة خاصة به بعيدا عن املدارس 
املســرحية التي يقدمها كل من عبدالعزيز 
املسلم وحسن البالم وطارق العلي، بعدما 
استثمر مسرح جمعية شرق لسنوات مقبلة، 
الفتا الى أن تقدميه لثالثة أعمال مسرحية 
هذا املوســم هو من أجل التوسع الذي كان 

يراوده منذ فترة.


