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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفزيـوني احـتـفى ا
في احدث جلساته باخملرج التلفزيوني
اكـرم كـامل وعــلى قـاعـة اجلـواهـري في
االحتــاد الـعـام لالدبــاء والـكــتـاب وقـدم
لـتقى صالـح الصحن اجللـسة رئـيس ا
ــلــتــقى يــعــنى بــاالخـراج قــائال (هــذا ا
والـتصـويـر والتـمـثـيل فضال عـلى انـنا
ية من نحرص ان تـكون اجللسـة اكاد
خـالل االعــمــال واالســلـــوب وضــيــفــنــا
اليوم غـني عن التـعريف تاريـخه الفني
مــزدان بــالــتــنــوع واالخــتالف نــتــطــلع
اليـوم الى جتربـة الفـنان احلـركي الذي
اثــبـت جــدارة ومـعــرفــة وحــرصــاً عــلى
سؤول عن العمل يـجعله قـاسيا وهـو ا
كل مـايــحـصل بـالــصـورة واحلـركـة انه

اخملرج اكرم كامل). 
مــضـيــفـا (وتــقـول سـيــرته الـذاتــيـة انه
خريج كلية الفنون اجلـميلة قدم العديد
سـلسالت من االعـمال الـتلـفـزيونـيـة وا
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ــطـرب الــفــلـســطــيـنـي مـحــمـد احـيــا ا
عــســاف أولى حــفالته الــغــنــائــيــة في
الـعــاصـمـة بــغـداد في رابع ايــام عـيـد
ــبـارك في نـادي الـيـرمـوك األضـحى ا
الـتـرفيـهي واسـتـقبل جـمـهـوره الكـبـير
الـذي اكتظت بهم قاعة احلفل بعد ان
حـجز مـكـاناً خـاصاً في قـلـوب محـبيه
في الــعـراق خــصـوصــاً بـعــد أن غـنى
أغـنية  مكانك خالي  باللهجة العراقية
والــتي افــتــتـح بــهــا احلــفل.كــمــا قــدم
عــســاف مــجــمـوعــة مـن أبـرز أعــمــاله
الـغنـائيـة منـها : اغـنيـة بصـراحة فـيما
قـام بـغــنـاء اغـنـيــة  لـتـشـوفــني تـعـبـان
لـلفنان علي صابر وغنى للفنانة رحمة
ريــاض اغـنــيــة  وعـد مــني  كــمــا قـدم
ـصـرية عـدداً من االغـنيـات بـاللـهـجة ا
بـاإلضـافـة الى عـدد كثـيـر من اغـنـياته
الـتي حقـقت جناحاً كـبيـراً. واشتركت
ـطــربـة الـعـراقـيــة دمـوع حتـسـ مع ا

عساف في احياء هذا احلفل.

اخـرهــا مــســلــسل يــســكن قــلـبـي الـذي
ننـتظر ان يـرى النـور قريبـا اضافة الى
مـــســـلــــسل شـــمـس الـــبـــوادي وعـــودة
وسـعـوده واعـتـرافـات زوجـة واكثـر من
ثالثـ عـمال درامـيـا يـتـضـمنـه تاريـخه

الفني). 
بــــعـــدهــــا حتـــدث احملــــتــــفى به قــــائال
(دراسـتي بـكلـيـة الـفنـون كـانت عـلى يد
عـمــلت مع كــافـة الــراحل جــعـفــر عــلي 
ــثـــلــ الــشـــركـــات الــعـــراقــيـــة ومع 
عــراقـــيــ وعـــرب وحـــرصي الــشـــديــد
جــعــلــني اتـــعــامل مع الـــنص نــنــاقش
ـنـاسب لـذلك ـؤلف ونــخـتـار الـنـص ا ا
رفضت الكـثير من االعـمال اما الـتعامل
ــمـثل ـمــثـلــ عـلــيك ان تـخــتـار ا مـع ا

ناسب).  ناسب للدور ا ا
وفي اجـابـتـه عن تـسـويق االعـمـال قـال
كـامـل (الـنص الـعـراقي لـلــمـحـلـيـة فـقط
وعــلـى الــكــاتب عــمل ورشــة فــنــيــة ألن
اليوجد تسـويق عراقي وكانت جتربتي
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تــنـاقل نــاشـطــو مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
مــقــطـع فــيــديــو يــوثق حلــظــة اقــتــحــام إحــدى
ـطرب كـاظم الساهـر خالل إحيائه معـجبات ا
حــفـال غــنـــائـــيــا في إســـطـــنــبـــول خالل عـــيــد
ـبارك.ويظـهر مقـطع الفـيديو الـفتاة االضحى ا
وهي تــتــوجه صــوب الــســاهــر حــامــلـة الــعــلم
الـــعـــرقي خالل أدائـه أغـــنـــيـــة سالم عـــلـــيك.
واحيا  الـساهر حـفلتـ في العيـد باسطـنبول
فـي لــيـــلــتي  12و  13 آب في مـــركـــز خــلـــيج

دينة. للمؤتمرات با

منتجاً عراقي امـا كيف نخلق منتج من
خالل الـشــبـاب ورؤوس االمـوال وعـمل
ورشــة لــتــســويـق االعــمــال وانــا ادعـو
ــعــنــيـــة ان تــعــمل جــاهــدة اجلــهــات ا
سلسل يسكن قلبي كونه ملكا لعرض ا
لـلجـمـهور وفـيه جـهود نـاس عـملت في
اصـعب الظـروف واصـبح مـادة جـاهزة

للعرض). 
ـــــداخالت بـــــعـــــدهـــــا تـــــوالـت ا
والـشـهـادت بـحق احملـتـفى
مـن زمـالئه مـــــــنـــــــهم
الفـنان مـحمـود ابو
العباس الذي قال
(حــــــديـــــثـي عن
صـديــقي اكـرم
عـــمــلـت مــعه
الــعـديــد من
االعـمـال في
اي عـــــــــــمـل
يـخـلق روح

الــعــائـلــة الـواحــدة وفي عــمـله االخــيـر
يــســكـن قــلــبي يـــحــتــويـك ويــعــمل 30
مــشـهــدا بـيــوم واحـد وهـو عــلى درايـة
كـامـلـة فـي الـنص ويـعـتـمـد عـلى خـبـرة
ـــمــثل اضـــافــة الى الـــتــواضع جتــده ا
طبـيـعيـاً وتلـقائـيـاً في كل عمل يـحاول

ان يجرب وهو ملتزم). 
ـا واشــــــــاد الــنـاقــد سـالـم شـدهــان  
قـــدمه اخملــرج اكــرم واصـــفــا ايــاه (انه
مــخـــرج احلــلـــول الــصـــعــبـــة ويــحــول
ــشـــــــــــاهــد الــلــيـــلــيــة الى نــهــاريــة ا
تـلك خـبرة اخملـرج االحتـرافي الذي و
يــبـدع في كـل عـمـــــــــل يــقـدمه اضــافـة
الـى الــتـــزامه الــشـــديــد وحـــرصه عــلى

اعماله). 
وفي خـتـام اجللـسـة  تـكـر احملـتفى
به بدرع اجلواهري قدمه اخملرج صالح
لـتـقى قـدمهـا الـفـنان الـصحـن وقالدة ا
مــحــمـــود ابــو الــعــبـــاس و الــتــقــاط

الصور التذكاري.
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طرب ـطربة اللبـنانية نانـسي عجرم وا أحيت ا
يـزاً في الـعـراقي سـيف نـبـيل حـفالً غـنـائـيـاً 
دبي بـحـضـور مـا يـقـارب األلـفـ وخـمس مـئـة
شـخـص من مـخــتــلف أرجـاء الــوطن الــعـربي.
ــســرح عــجــرم بـــدأت احلــفل حـــيث اعــتـــلت ا
بحـفاوة جمـاهيريـة غيـر إعتيـادية من ثم قدمت
بـاقـة من أجـمل وأحـدث أغـانيـهـا ومـنـهـا: بـدنا
نــولع اجلــو عم اتــعـلّق فــيك مــعــقـول الــغـرام
وغـيــرهـا الــعـديــد من األعـمــال الـتي زادت من
تفـاعل احلضور معـها. بعدهـا أطل سيف نبيل
ـسـرح وقدم مـجـموعـة من األغـاني التي على ا
اشـتـهـر من خـاللـهـا مـثل عــشق مـوت واغـنـيـة
دايـخ بـيك واغـنــيـة لـيــلـة ورا لـيـلــة الـتي رددهـا
اجلــمـهــور بـكـل حـمــاسـة.قــدم بـرنــامج احلـفل
اإلعـالمي طـوني بـارود الـذي أضـاف لـلـسـهرة

نكهة حماسية خاصة.
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أمون للترجمة والنشر في الروائي العراقي ضيفته دار ا
الـسـادس من الــشـهـر اجلــاري لـلـحـديـث عن جتـربـته مع
التـرجمة األدبـية بعـد أن وصل عدد الـلغات الـتي ترجمت

لها روايته (فرانكشتاين في بغداد) إلى  34 لغة.
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مـثلـة السـورية تـشارك بـتجـربة ا
كوميدية عبر مسلسل (بوشنكي)
تـأليف يسر دولي وإخراج نضال
عبيد و تؤدي فيه شخصية مايا.
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ـذيــعـة الــعـراقــيـة وصــفت في تــصـريح صــحـفي جملــلـة ا
الـعـلــويـة (ان بــرامج قـنــاة ام بي سي عــراق  مـكـررة وال
يـوجـد فــيـهــا شيء جـديــد والـكـثــيـر من بــرامـجــهـا كـانت
تـعـرض في قنـوات عـراقـيـة و اعـادة انتـاجـهـا بـاسـلوب

مكرر).
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مــفــتش آثــار ديـــالى حتــدث في الــنـــدوة احلــواريــة الــتي
ـفـتشـيـة بـالتـعـاون مع الـبيت الـثـقـافي ومنـظـمة اقـامـتـها ا
ديـاالس الشـبـابيـة بـشأن امـكـانيـة ادراج مـواقع محـافـظة

ديالى في الئحة اليونسكو.

6  uÐ√ œU¹“ 

ي االردني شـارك مؤخـرا في حفـل اقامتـه رابطة االكاد
الكـتـاب بعـمـان وبـالتـعـاون مع جمـعـية الـنـقاد لالحـتـفاء
بــكـــتــاب (رؤيـــة الــنـص وداللــته فـي شــعـــر ســعـــد الــدين

.( شاه
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الــشـاعـر الـعـراقـي شـارك مع الـشـاعــر الـسـعـودي سـالم
الضوي والـشاعراألردني سعيد يعقوب في امسية نظمها
أدبا في االردن بـعنوان (أًصوات مؤخـرا نادي الوحـدة 

صاهلة في فضاء مأدبا اإلبداعي).
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اخملرج الـسوري قـدم مؤخـرا عـرض مونـودراما (كـناس)
على خـشبـة مسـرح دار الثقـافة بـحمص عن نص لألديب
ي). سرح العا السوري وليد اخالصي (حدث في يوم ا
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األديب االردني احتـفى مؤخـرا بكـتابه (شيء مـن حياتي)
ـكتبـة الوطنـية وأدارت احلوار في جلسـة أقامتـها دائرة ا

الدكتورة وفاء الدجاني.
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عمر  79عاما).وقال البيان (إن فوندا وهو جنل
ـمــثل الـراحل الــكـبـيــر هـنــري فـونــدا وشـقـيق ا
ـديـنـة الـنـجـمـة جــ فـونـدا تـوفي في مــنـزله 
لـوس اجنـلـوس صـبـاح اجلـمـعـة بـسـبب الـفـشل
التنفسي نتيجة إلصابته بسرطان الرئة). ولعب
فــونــدا دور الــرحــالــة اجلــوال وايــات في فــيــلم
(إيـزي رايـدر) أمـام الـراحل ديـنـيس هـوبـر الـذي
لعب دور بـيـلي وأخرج الـفـيـلم.وفي هذا الـفـيلم
ينطلق وايـات وبيلي على دراجـتيهمـا الناريت
ـتحدة ويخـوضان عددا من الكتشـاف الواليات ا
مثل غامـرات ويصـادقان مـحاميـا قام بـدوره ا ا
جـاك نـيـكـولـسـون قـبل أن يـلـقـيـا حـتـفـيـهـمـا في
أعـمـال عـنـف.وسـاعـد فـيــلم (ايـزي رايـدر) الـذي
شارك فـونـدا في كـتابـة الـسـينـاريـو اخلاص به
في بــدء فــتــرة تـعــرف بــاسم حــقــبــة هــولــيـوود
اجلديـدة في اإلخـراج السـيـنمـائي والـتي غالـبا
ما كانت تتـجنب النهـايات السعـيدة وغيرها من
أعراف نظام استـوديوهات هوليـوود اإلنتاجية.
وتـرشح فـونـدا جلـائــزة األوسـكـار عن عـمـله في
سـيــنـاريــو فـيــلم (إيــزي رايـدر) وواصل تــقـد
سلـسالت بوتيـرة ثابتـة خالل العقود األفالم وا
الـتـالـيـة وحـقق جنـاحــا كـبـيـرا آخـر في حـيـاته
الـفـنـيـة عام  1997عـنـدمـا  ترشـيـحـه جلـائزة
ثل عـن دور مربي الـنحل الذي أوسكار أفـضل 

قدمه في الفيلم الدرامي (يوليز جولد).
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ؤسسات الفنية نعت وزارة الشؤون الثقافية وا
والـسـيـنـمــائـيـة في تـونس مــديـر مـهـرجـان أيـام
قرطاج السـينمائـية جنيب عيـاد الذي توفي يوم
اجلمـعـة مـتأثـرا بـأزمـة قـلبـيـة مـفاجـئـة عن عـمر
ـركـز الـوطنـي للـسـيـنـما نـاهز  66عامـا.وكـتب ا
ـــوقع فــيـــســبــوك والــصـــورة عــلى صــفـــحــته 
(السينما التونسية تفقد أحد أهم خادميها).كما
نعته مهـرجانات سينـمائية عـربية وغربـية منها
مهرجـان القـاهرة السـينمـائي الدولي ومـهرجان
و لـلسيـنما الـعربية فـي السويـد. وعياد أحد ما
أبرز منـتجي الـسيـنمـا في تونس وتـولى رئاسة
مهـرجان قـرطاج مـنذ  .2017وجاءت وفـاته قبل
نـحو شـهـرين مـن انـطالق دورة هـذا الـعام الـتي
تــقــام في الـــفــتــرة من  26تــشــرين األول إلى 2
تـشــرين الــثــاني.وكــان عــيــاد أســتـاذا في األدب
الفـرنـسي بـدأ مـشـواره صحـفـيـا ونـاقـدا قبل أن
يتجه لإلنـتاج الـسيـنمائي والـتلـفزيوني. ورأس
ــهـرجــانـات احملــلـيــة مـنــهـا عـيــاد الـعــديـد من ا
هـرجـان الدولـي لفـيـلم األطـفال والـشـباب. الى ا
مـثل األمريـكي بيتـر فوندا في ذلك قالت عائـلة ا
بــيــان (إن فــونــدا الـذي رُشـح جلــائــزة أوســكـار
ولـعب دور سـائق دراجـة نــاريـة في فـيـلم (إيـزي
رايدر) عام  1969وعبـر عن روح ثـقـافة الـتـحرر
السائدة في هـذا العصر توفـي يوم اجلمعة عن

يبـدو في الوقت احلـالي أنك تواجه عـددًا متـزايدًا من
توقعة. التعقيدات غير ا

qL(«

في حـيــاتك اخلـاصــة تـتــضح الـشــكـوك الــتي كـانت
لديك.رقم احلظ .4
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احـيـانا تـكـون أنت اخملـطئ ال يـقع الـلوم عـلى من هم 
حولك. 
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أنـت اآلن قـادر عـلى اجـتـيـاز الـصـعـوبـات الـتي كـنت 
تتحاشاها فيما سبق.
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وجودة في حاول أن تـظل هادئًا وأن تـرى العـقبـات ا
طريقك.رقم احلظ .2
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ســوف تـكــسب أصـدقــاء الـعــمـر وقــد يـحــالـفك احلظ
وتلتقي بشريك حياتك. 
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أنت اآلن مـــفـــعـم بـــاحلـــيــــويـــة وتـــكـــتــــشف مـــداخل
. جديدة.يوم السعد االثن
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تـتــعــجب مـن مـدى ســهــولــة األمــور; اســتــخــدم هـذه
الفرصة إلنهاء الكثير من األمور.
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وضوعات الـهامة.يوم سوف تتـمكن من التعـامل مع ا
السعد االريعاء.
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ـواجـهـة أوقـات أكثـر تـوتـرًا عـنـدما تـصـبح مـستـعـدًا 
تصعب األمور.
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يساعدك التفكير الواضح على االنتهاء من موضوعٍ 
ما بنجاح.رقم احلظ .3
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كنك االعـتماد على تأييد من هم حولك ولكن يجب 
أن تبدأ في رد اجلميل فورًا.

 u(«
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انـقل مـرادف ومعـاني الـكلـمـات التي
تسـير انطالقا من الـسهم ومع عكس
دوران الــســاعـــة لــتــصـل الى الــربط

الصحيح للحروف والكلمات:
 1- نادي مصري

 2-مدينة فلسطينية
3- مدينة هندية   
 4- فيلسوف عربي

ـــثــلـــة مــصـــريــة من دون  5-لـــقب 
تعريف

 6-موسيقى باللغة االجنبية
 7- يضمرون لك الشر

 8- عاصمة سابقة لفيتنام
 9- نادي انكليزي

 10- جبال في روسيا
ثل امريكي  11- لقب 
 12- مدينة ايطالية
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كل الفضـائيات جـميع محـطات االذاعة  رصدت حـركة النـاس في العيد;
ـوالت التي تفوق اخملـيمات  ... فضـاء مفتوح ; رصـد هو دائما ا وكان ا
والناس تـتحرر من رهـبة الكـاميرا ; وهم يـتخذون الـساللم الكهـربائية او
ـذيعة تسـأل : ماذا تفعـلون في العيد ? يتصادف وجـودهم في مصعد وا
فتقول ربة البيت ( التي تصب اخلل بالزيت ) زرنا البيت  الكبير  دارابو
ـقـسـومه ( هم يزيـدون عن سـبعـة مـا ب اجلـهـال  ثم تنـاوشـوا العـيـدية ا
خــريج دون عـمل ; وبـنت في اجلــامـعـة مـصـورفــهـا من والـديـهـا ; واوالد
ـول ; افـضل الف مـرة من مـنـزل بـعـمــر الـورد ; يـعـرفـون ان تـكـيـيف ا
دارس ـاذا نغني في ا التسلم عـليه الكهـرباء الوطنـية : بابا اذن 
: مــوطــني اجلالل والــبـــهــاء في ربــاك ? مــامــعــنى ربــاك .. تــرد
اجلـامـعيـة .. الـربى : اجلـبـال  في الـشمـال .. تـطـلق االم زفرة :
ـصــايف ; لـكن حـظي جـارتــنـا راحت في كـروب ســيـاحي الى ا

نا !!)
كـسرات )   الكـليـجة (الـوردية  –أم احللـقوم واجلـوز واللـوز وا
سدول  مادة ذيعة الفـارعة الطول ذات الشعر ا هي لقيا الجتد ا
حـلوة  أكـثر مـنهـا للـحديث عـنهـا ..  تقـول االمهـات : نحـمل يومـيا
مامقداره خمسة كيلوغرامات في امـعائنا من هدايا مصنعة بطريقة

تازة .  عراقية 
ية  لكن الأحد يلتفت الى االتي : يقول خبراء في مـنظمات التغذية العا
كن تنـاولها   عـلى شكل  سكر بـشكل مبـاشر وأيضا : إن   25غم  
ـعـنى أن تنـاول الـسـكر لـوحـده أو إضـافته تـنـاوله بـشكل غـيـر مـباشـر. 
لـلــسـكـر أو الـشـاي أو لــتـحـلـيــة الـطـعـام فــهـذا يـدخل من بــاب الـطـريـقـة
واد الغذائية باشرة إال أنه كذلك يجب عليك أن تعرف أن العديد من ا ا

التي نتناولها يوميا تتوفر على كميات كبيرة من السكر.
والت ويردد قصيدة عباس جيجان  يرصد زميل بطر حركة النـاس في ا

:
   فضائيات عدنا بكد عواء الذيب
طاحولك علينه ب طيب وطاب
وتيارات عدنه بكد نفوس الص

ومن كثر الكصب والبردي عدنه احزاب ...
والت  –اسـتـوديـوهـات ; مـكـيـفـة ; شـعـبـيـة ; الشـروط عـلى داخـلـها ;   ا
الزمن بعينه عليك مغادرتها .. ثم انه عرض الزياء وقوميات ; ومكونات ;

وجودهم يجسد معنى احلياة .
 لكن العيد يقتضي من جميع الـفضائيات اال يعيدوا ما درجوا عليه  في

اعــيـاد مـضت . وال يـنــبـغي الـتـثــاقف مع اسـر هـربت من
قيظ آب اللهاب ; الى حيث مشـتى قريب يلغونه بايسر

االسباب..
 وكــمــا يـقــول صـاحـب اعالن يـجــري االوالد خــلـفه :

عادي عادي.. ظلت بكيفكم بعد  !
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سيف نبيل 

محمد عساف على خشبة عراقية

{ اسطنبول  –وكاالت - تتواجد النجمة التركية توبا بيوكستون في مدينة نيويورك األمريكية
من اجل قضاء إجازتها هناك إلى جانب حبيبها رجل األعمال اموت أفيرغان.وعبر فيديو 
تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي تظهر توبا وهي في أحد مراكز التجميل من أجل

تسريحة شعر على الطريقة اإلفريقية. وفي صورة للنجمة التركية  تداولها بعد خروجها من
البس التي اعتمدتها. مركز التجميل بدت في شكل مختلف مع تسريحة الشعر اإلفريقية وا
وكانت توبا قد أكدت في وقت سابق للصحافي (أن عالقتها بحبيبها أفيرغان جيدة جدًا وال
يوجد بها أي مشاكل) وياتي تصريحها هذا بعد انتشار أخبار عبر عدد من الصحف التركية
عن خالف وقع ب بيوكستون وحبيبها على م إحدى الطائرات اخلاصة وبحسب  هذه
الصحف فإن توبا فقدت أعصابها ولم تكترث لوجود الركاب اآلخرين وقامت برفع صوتها

قائلة: (سئمت منك).
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بـســوريــا نـاجــحـة كــونــهم يــحـتــرمـون
الـفنـان والـفـنان الـسـوري هـناك يـخـتار
راتب النقابة او الدولة و الكوميديا في
الــعـراق لم تــكــتب واليـوجــد كـاتب لــهـا
وفي مجـال السـينـما قدمـت اربعة افالم
سـكـرين وفـيـلم احملـلـة وحـالـيـا التـوجـد
لــديـنـا سـيــنـمـا وامــا الـدرامـا فـهي االن

مـــتــوقـــفــة ألن
اليــوجــد
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صـري  أحمـد فهـمي إلى مكتب مـثل ا جلأ ا
ـعــلــومـاتــيــة في مــصـر مــبـاحـث اجلـرائـم ا
بسبب قـيام شـخص غريب بانـتحـال هويته
وإسـمه والـتحـدث عن شـخـصـيـات مـعـروفة
ـتابـع وفعـالـيات مـجـتمع وإحـراجه مع ا

وذلك عن طريق حـسـاب خاص يـديـره بإسم
فــهـمي.وعــلق فــهــمي بـبــوست نــشــره عـلى
إحـــدى صــفـــحـــاته عـــلى مـــواقع الـــتــواصل
ـا يـحـصل اإلجـتـمـاعي وأبــدى إنـزعـاجه 
قائالً( مـساء اخلـير .. بـجد مش قـادر اصدق
ــريض الــلي مــنــتــحل اســمي و الــشــخص ا
شـخــصـيــتي و بــيـقــول كالم عـلى لــسـاني ..
عــايـــز اطـــلب من كل الـــنــاس و احـــذركم من
الشخص ده .. و انـا بالفـعل اخدت إجراءات

مع مبـاحث اإلنـترنت .. و الـعقـوبة 6 شهور
حـبـس ألي شـخص يــنـتــحل شـخــصـيــة حـد
تـاني .. ربـنـا يحـفـظـنـا جـمـيـعـا من األشـكال

دي).
ـمـثـلة الـلـبـنـانـية عـلى صـعـيد آخـر كـشـفت ا
نـــادين نـــســيـب جنــيـم انــهـــا حتـــرص عــلى
الـتــواجـد فـي الـدرامـا الــرمـضــانـيــة وقـالت
(ســأطلّ فـي رمــضــان ســنــويـــاً ولــكن لــيس
عـنى أن أكون جنـمة رمـضان كل عـام. هذا
ـــكن أن ـــكن أن أقـــرّره أنـــا وال  األمـــر ال 
أعرفه أنا أو غيري ألن الـقرار فيه يعود إلى
اجلــمـهــور).وعن الــتــصـنــيــفـات بــ جنــمـة
مصرية أو لبنانـية أو عربية قالت جنيم في
مقـابلـة مع صـحيـفة كـويتـيـة ( أعتـبر نـفسي
ـثّـلــة عـربـيـة. وال أعــتـرف بـالـتــصـنـيـفـات

واجلـمــهـور مـنــقـسم
في الــــــرأي حـــــول
الفـنانـات فهـناك
مَن يــــعـــتـــبـــر أن
فنانـةً معـيّنة هي
األولى وآخَـــر ال
يـعـتـبـرهـا كـذلك.
أنــا أتـــعــامل مع

الصورة ككلّ وأعتبر
أن هـنـاك جنـاحـاً يتـحـقّق

ويـــزيـــد عـــامـــاً بـــعـــد عـــام.
التـصنيـفات والـتراتـبيات
أتركـهـا للـجـمهـور وهو
يقـرّر. شـخـصـيـاً كل ما

يهمّني هو النجاح).
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