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مق����دم برام����ج هااليام 
طايحله عل����ى منتج يديد 
عالس����احة قاعد يقنعه انه 
ينتج برنامج مساب����قات 
بس املنت����ج للحني يفك���ر.. 

صچ مصلحچي!

ممثلة توه���ا صغيرة 
»صام���دة« چدام مغريات 
احد املنتج���ني اللي يبيها 
متثل معاه بس املشكلة انها 
مو مقتنعة انه منت����ج.. 

عيل شنو!

مصلحچي مغريات
ممثل���ة »عب���ّرت« ع���ن 
اس���تيائها من احد املخرجني 
اللي كان يواعدها انها تشارك 
اليديد بس كش���ت  بعمل���ه 
فيها.. اهلل يعينچ على چذي 

مخرجني!

وعد

ألن الجميع أصبح يقلدها حاليا

إيناس الدغيدي: اعتزلت تقديم المشاهد الساخنة في أفالمي
القاهرة ـ سعيد محمود

فجرت املخرجة املصرية، املثيرة 
للجدل، ايناس الدغيدي مفاجأة من 
العيار الثقيل بإعالن اعتزال تقدمي 
التي اشتهرت  املشاهد »الساخنة« 
به���ا، النها وج���دت اجلميع يفعل 
مثلها فقررت اال تقدم مش���اهد بها 
جرأة جنس���ية في االفالم املقبلة. 
ونفت املخرجة املصرية في الوقت 
نفسه ما تردد مؤخرا حول اعتراض 
الرقابة على فيلم »مجنون ديانا« 
بسبب احتوائه على مشاهد جنسية 
ش���به صريحة، وقالت »الرقابة لم 
تعترض على اي مشهد في الفيلم، 
النه ال يوجد به اي مشاهد جريئة 
ميكن ان تعترض عليها«. واضافت 
»الفيلم ال يروي قصة االميرة ديانا 
ودودي الفايد، ولكنه به اسقاطات 
على تلك القصة، فدودي ال يظهر في 
الفيلم، ولكن يوجد ش���اب مجنون 
باالميرة ويسعى ملقابلتها وهو رمز 
لدودي«. واوضحت املخرجة املصرية 
ان الرسالة احلقيقية للفيلم تتمثل 
في اظهار الهوس الديني الذي اصاب 
الشعب املصري، والذي لم يتعد في 
غالب االحيان حدود املظاهر فقط. 
واشارت الى ان الفيلم سيجيب عن 
عدة اسئلة خاصة بديانا، منها ان 
كانت تعرضت للقتل ام ان وفاتها 
ناجتة عن حادث قضاء وقدر، وانها 
بشكل شخصي متيل لتصديق ان 
ديانا قتلت بسبب اقترابها من اشهار 
اسالمها، مؤكدة انها تنتظر عرض 

الفيلم في عيد الفطر املقبل.
ومن جهة اخرى، تستعد الدغيدي 
لتصوير برنامج رمضاني تقوم فيه 

بدور املذيعة يحمل اسم »اجلريئة«، 
وهو االس���م الذي كان���ت الدغيدي 
تنوي اطالقه على مشروع محطتها 
الفضائية، وتقوم فكرة البرنامج على 
استضافة النجوم في حوار جريء 
يتحدثون فيه عن قضايا املجتمع 

بصراحة وجرأة.
يذكر ان املخرجة املصرية ايناس 
الدغيدي عرفت بأنها »مثيرة للجدل« 
بس���بب االفكار املختلفة واجلريئة 

التي تقدمها في افالمها.
فقد انتقد كثيرون فيلم »مذكرات 
مراهق����ة«، تأليف واخ����راج ايناس 
الدغيدي وبطولة هند صبري واحمد 
عز، وقالوا ان تلك هي مراهقة ايناس 
الدغيدي، وهو ما اعتبرته ايناس نقدا 
شخصيا الن قصة الفيلم موجودة 
في احلياة اليومية. كما اثار فيلم »ما 
تيجي نرقص« جدال واسعا بسبب 
تناوله ملوضوع الشذوذ اجلنسي، اال 
ان ايناس اعتبرت ان »لكل انس����ان 
حريته، واهلل هو الذي سيحاس����ب 
اجلميع في النهاية، انا ال ارفض او 
اقبل هذه احلالة، ولكن علينا االعتراف 
بأنهم موجودون في املجتمع، علينا 
ان نتفهم وجود مناذج مختلفة من 
البشر، ولكل حريته الشخصية«. 
واصطدمت الدغيدي مؤخرا مع رئيس 
الرقابة عل����ى املصنفات الفنية في 
مصر علي أبوشادي بسبب فيلمها 
اجلديد »كف مرمي«، الذي طلب منها 
ارجاء مشروع الفيلم الى وقت الحق 
»بدال من اثارة فتنة طائفية اخرى 
ليس وقتها اآلن«، حيث ان فتيل تلك 
الفنت مازال مشتعال من جراء بعض 

االعمال الفنية االخيرة.

الحلقة تبث غدًا األحد على قناة دبي

»تاراتاتا« وحلقة »وفاء« ألم كلثوم بأصوات نجوم العرب

شعلة: »سوالفنا مكس« برنامج توك شو

سعد الصغير: فيلمي الجديد »مش مسروق«

القاهرة ـ سعيد محمود
أكد املطرب »س����عد الصغير« أن فيلمه 
اجلدي����د ال����ذي يحم����ل عن����وان »امي في 
املستشفى« والذي شارك في كتابة قصته 
م����ع السيناريس����ت هيثم وحي����د لم يكن 
مقتبس����ا م����ن فيل����م »أي أي« الذي قامت 
ببطولته الفنانة ليل����ى علوي مع الفنان 
الراحل محمد عوض. وأوضح في تصريحات 
صحافية ان فيلمه اجلديد يدور حول سيدة 
تتعرض لوعكة صحية ويقوم بنقلها الى احد 

املستشفيات احلكومية، ويعجز االبن الذي 
يجسد دوره املطرب »سعد الصغير« عن 
سداد مصاريف املستشفى وبناء عليه يتم 
احتجازها باملستشفى حلني سداد املصاريف 

املستحقة.
ويكشف »سعد« من خالل الفيلم التجاوزات 
واملخالفات التي حتدث في تلك املستشفيات 
في اطار كوميدي ويشاركه بطولته الفنانة 
اميرة فتحي والفنان عالء مرسي وسيقدم 

اغنيتني داخل احداث الفيلم.

خالد حسين
بعد اعدادها لبرنامج 
اخلطر ف���ي اللتر تعود 
املع���دة املتألقة ش���علة 
القرشي ببرنامج »سوالفنا 
مكس« وهو برنامج توك 
شو على محطة مكس اف 
النجم  ام حيث سيظهر 
الش���ايع بشكل  مشعل 
جدي���د ومختل���ف على 
املستمع، يعتمد البرنامج 
على احلوار االجتماعي 
اخلفيف واس���تضافته 
الش���خصيات املشهورة 
ويبني اجلانب االنساني 
م���ن حي���اة الضي���ف، 
البرنام���ج يب���ث يوميا 
من الس���اعة 8 الى 10 ما 
عدا األحد ويتكون فريق 
البرنام���ج من مش���عل 
القرشي  الشايع وشعلة 
ووليد س���راب ومحمد 

جواد وعالء.
من املعروف ان شعلة 
اعداد  لها باع طويل في 
البرامج الناجحة وتعاونت 
مع العديد من املذيعني مثل 
خالد األنصاري ومحمد 
الدغيشم وأسامة فودة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
جمهور برنامج »تاراتاتا« على قناة 
دبي، على موعد خاص غدا في حلقة 
جديدة حتمل عنوان »الوفاء« لسيدة 
الغن���اء العربي، التي قدمت اغنيات 
لم تغب عن وجدان املستمع العربي 
على الرغم من كل موجات التشويش 
الفنية التي تشهدها الساحة الغنائية 
هذه األيام، فم���ن خالل اصوات كل 
من ميشلني خليفة، انغام، فلة، جاد 
نخلة، محم���د داود، جنمة عبداهلل، 
سيتابع اجلمهور حلقة استثنائية 
بأس���لوب طوني ب���ارود املميز في 
التقدمي على مسرح »تاراتاتا«، والذي 
اضفى حلظات فنية مميزة، فبطلب 
من »فلة« دندن »جاد« اغنية »مغرم« 
في الوقت الذي ادهش���ت فيه »فلة« 
احلض���ور والضيوف بأدائها ملقطع 

من اغنية هندية.
والن احللق���ة حتم���ل عن���ان 
»كلثوميات« فقد حتدثت ميش���لني 
خليفة عن مدرسة ام كلثوم الغنائية، 
معربة عن اعتزازها بالغناء من هذه 
املدرسة قائلة: »اذا كنت قد اتقنت غناء 
الطرب، فألن ام كلثوم هي االستاذة 
الكبيرة التي ال خليفة لها على الرغم 
من وج���ود اصوات رائعة اال ان »ام 
كلثوم« تبقى »الهرم الكبير«، اما نغام 
والتي اثنى على ادائها واحساس���ها 
املوسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، 
فقد قالت ان لهذه احللقة نكهة خاصة، 
على الرغم من مشاركتها الثالثة في 
هذا البرنامج، معتبرة ان »ام كلثوم« 

هبة ملصر وللعالم العربي.
ايناس الدغيدي

ميشلني خليفة وجنمة عبداهلل في كلثوميات »تاراتاتا«

فلة مع جاد نخلة في حلظة طربية

سعد الصغير

شعلة القرشي

املخرج يوسف احلشاش

فريق الورشة في صورة تذكارية

احلشاش مع شباب الورشة

يحاضر في ورشة »أسس التمثيل واالرتجال« بمسرح الشباب

يوسف الحشاش: األخالق قبل االرتجال في المسرح

يتم تدريب المشـاركين في الورشـة على طبقـات الصوت ومخـارج الحروف وحركتهم على المسـرح
خشبة املسرح كما نحاول تثقيفهم 
الش���خصيات  التعرف على  في 
املوجودة معهم على خشبة املسرح 
وس���يتم في نهاية هذه الورشة 
عمل مسرحي قائم على االرجتال 
املدروس لذلك معظم مش���اهدنا 
تكون ارجتاال ويحاول كل طالب 
ان يبتك���ر له ش���خصية معينة 
ويتم التعايش معها ومن خالل 
هذه التجارب البسيطة يكون قد 
كون له صورة تكون في مخيلته 
وتس���اعده على االرجتال بشكل 

سليم ومنطقي.
ومن ضمن االشياء اجلميلة 
الت���ي يح���رص عليها مس���رح 
الش���باب وبتوجيه من املخرج 
يوسف احلشاش ان تكون هناك 
قيم واخالق للش���باب املسرحي 
والتي حدثنا احلشاش عنها قائال: 
هناك تفاصي���ل دقيقة ال ميكن 
تطبيقها على خشبة املسرح واذا 
تواجدت تصبح كارثة لذلك هناك 
دروس وقيم لالخالق على خشبة 
الفنان قدوة ويجب  املسرح الن 
ان يكون مثاال مش���رفا لكل من 
يش���اهده، واالحترام هو اساس 
كل عمل وال���روح اجلماعية هي 
ايضا جناح لكل مشهد وكل عمل 

يقدمه الفنان.

المخرج يوسف الحشاش
إشراف  علي كمال

فريق العمل
عبدالعزيز خالد بوقماز

عبدالرحمن الرندي
عبدالرحمن الخراز

سعود المسعد
محمد عوض

محمد جمال الشطي
براك سالم

ايسر المبارك
حسين الصيرفي
سلطان الفضلي
ضاري الرشدان

عبداهلل الشمري
يوسف الوادي

الش���باب واهتمامه���م بالطاقات 
الش���بابية وهذه الورشة تعتبر 
ضمن النشاط الصيفي، ويشارك 
فيها طالب مستجدون لم يصعدوا 
على خشبة املسرح من قبل  ونقوم 
بتدريبه���م على طبقات الصوت 
ومخارج احلروف، وحركتهم على 

خالد السويدان
هناك كوادر شبابية لها طموح 
في ان تقف على خشبة املسرح 
امام كبار الفنانني، واذا بحثنا عن 
الطريق الذي انطلق منه معظم 
مبدع���ي احلركة املس���رحية في 
الكويت مثل الفنان طارق العلي 
وعبدالعزيز املسلم وخالد امني 
اليحيى  البريكي، وعادل  وخالد 
وحسني املفيدي وغيرهم الكثير 
من الش���باب حيث كانت البداية 
واالنطالقة من مس���رح الشباب 
والذي كان يتبع وزارة الشؤون 
حتى اصبح اآلن حتت مظلة الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
 وتس���تمر عجل���ة االبداعات 
في هذا املس���رح، ويحرص على 
استمرارية هذه اجلهود لكي يبقى 
اسم املسرح عاليا، وحرصا من 
مسرح الشباب وحفاظا على جيل 
الشباب يقيم حاليا ورشة »اسس 
التمثيل واالرجتال املسرحي« حتت 
اشراف املخرج يوسف احلشاش 
في القاعة السوداء في مقر مسرح 

الشباب في الدعية.
»األنباء« تواج���دت في هذه 
الورشة والتقت املخرج يوسف 
احلش���اش الذي قال: في البداية 
احب ان اش���كر جهود مس���رح 

المشاركون في الورشة


