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القوادري يغوص في قضايا الـ »رقص شرقي«
دمشق ـ هدى العبود

الس���وري  اوض���ح املخرج 
الكبير أنور القوادري انه بصدد 
التحضير لتصوير فيلم سينمائي 
يتناول قضية احلجاب والنقاب 
في ال���دول االوروبية والتمييز 
العنص���ري ال���ذي تتعرض له 
املسلمات في املجتمعات الغربية 

بسبب ازيائهن.
املقيم في  القوادري  واضاف 
لندن أن الفيلم سيكون بعنوان 
»رقص ش���رقي« مشيرا الى انه 
من االفالم الضخمة ويتوقع أن 

يثير جدال.
الق���وادري »56 عام���ا« قدم 
العديد من األعمال الفنية العاملية 
والعربية املميزة، منها مسلسل 
»سحر الشرق« وآخر ما قدمه هو 
مسلسل »عرب لندن« في رمضان 

قبل املاضي.
وس����بق للمخرج السوري أن 
قدم أفالما مهمة منها فيلم »ناصر« 
بطولة خالد الصاوي، الذي تناول 
سيرة حياة الزعيم املصري الراجل 
جمال عبدالناصر، كما قدم الفيلم 

العاملي »كسارة البندق«.
يذكر ان فيلم »رقص شرقي« 
إنتاج مصري � بريطاني وقد تصل 
كلفته 3 ماليني دوالر ومس���رح 
الفرنسية  العاصمة  أحداثه في 
باري���س، وم���ن أب���رز املمثلني 
املش���اركني في الفيل���م محمود 
حميدة، غادة عبدالرزاق، وهند 

صبري.
وكان من املفروض تصوير 
الفيلم في الصيف الفائت ولكن 
األمر لم يتحقق ألسباب تتعلق 

باألزمة املالية العاملية.

شمس

أنور القوادري

ألبومها الخليجي يصدر قريبًا

شمس الكويتية.. »مجنونة«
بيروت - ندى سعيد

الفنانة شمس الكويتية منشغلة حاليا بوضع اللمسات األخيرة 
على أغنيات ألبومها اخلليجي اجلديد املقرر صدوره قريبا، على ان 
تص���در قبله أغنية منفردة بعن���وان »مجنونة« من كلمات عبداهلل 
بوراس وأحل���ان ناصر الصالح، وتتعاون ش���مس في هذا األلبوم 
مع نخبة من أبرز األسماء اخلليجية في مجاالت التلحني والتوزيع 
املوسيقي والتأليف الشعري، ومنهم ناصر الصالح وعبداهلل بوراس 
وعبدالقادر هدهود وفهد الناصر الذي يتولى اإلشراف على األلبوم 
بش���كل كامل، وتبدأ شمس خالل أيام عقد جلسات خاصة لتصوير 
غالف األلبوم بأس���لوب جديد ومبتكر، ه���ذا إضافة الى حتضيرات 
تصوير الكليبات اجلديدة من األلبوم. يذكر ان ش���مس أطلت خالل 
الفترة القليلة املاضية على شاش���ة تلفزيون »أبوظبي« في برنامج 
»س���تار صغار« اخلاص باملواهب الغنائية لدى األطفال، وصورت 
حلقة في برنامج »ليالي السمر« ايضا على الشاشة نفسها، كما تطل 

قريبا في برنامج »جنم اخلليج« على شاشة تلفزيون دبي.

النجم طارق العلي

غادة عبدالرازق

يتم تصويرها اليوم في ميدان حولي

طارق العلي »بو سارة« يتألق »في العمارة«

خالد السويدان
عندما نتكلم عن تاريخ احلركة املسرحية 
في الكوي����ت جندها مليئة باالجنازات بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى، واسماء املبدعني فيها 
كثيرة، منهم من توقف ومنهم من اليزال مستمرا 
ولكن رمبا نرى ان هذه االس����تمرارية لم تعد 
كالسابق، ولكن كما يقال: »مازالت الدنيا بخير« 
وايضا احلركة املسرحية بخير في ظل وجود 
الفنان القدير طارق العلي الذي يحرص على 
ان يستمر االبداع على خشبة املسرح من اجل 

التواصل مع اجلمهور. 
»األنباء« زارت مسرح ميدان حولي حلضور 
عرض املسرحية الكوميدية املوسمية »بوسارة 
في العمارة« من تأليف فايز العامر واخراج احمد 
احلليل وبطولة طارق العلي، هيا الشعيبي، 
شهاب حاجيه، احمد الفرج، نواف النجم، فهد 
البناي، محمد باش، سلطان العنزي وفرحان 

العلي. 
املسرحية بشكل عام سياسية ومت تقدميها 
بشكل اجتماعي ساخر من خالل شخصية »بو 
سارة« طارق العلي الذي اصبح الوكيل العام 
للعمارة بعد موافقة جميع السكان وهذه الفكرة 
نستطيع ان نش����بهها مبجلس االمة وطريقة 
اختيار اعضائه من افراد الش����عب لتوصيل 

وجهة نظرهم وطلباتهم. الشيء اجلميل والالفت 
للنظر في هذا العرض هو الفنان طارق العلي 
الذي ميتلك اخالقا واسلوبا راقيا في التعامل 
مع اجلميع س����واء من الناحية الفنية وحتى 
على الصعيد الشخصي، خصوصا فيما يتعلق 
بتواصله مع اجلمهور املتواجد في املس����رح، 
والذي كان منه حضور من االمارات ولبنان. 
ايضا عندما نرى تضحيات هذا الفنان ووقوفه 
مع جيل الشباب وكل صاحب موهبة يحاول ان 
يدخل هذا املجال، مع العلم ان كثيرا من جنوم 
الس����احة الكوميدية في اآلونة االخيرة كانت 
بدايتهم مع الفنان طارق العلي. ايضا من خالل 
»بوسارة في العمارة« التي سيتم تصويرها 
مساء اليوم على مسرح الراحل محمد العقروقة 
مبيدان حولي ظهرت موهبة الفنان احمد الفرج 
الذي شارك في اعمال مسرحية كثيرة لكنه في 
هذه املسرحية اثبت للجميع انه كوميديان من 
الدرجة االولى حيث قدم شخصية تفاعل معها 
اجلمهور بشكل الفت للنظر وقد شهد له الكثير 

باالبداع والتميز. 
كل الشكر والتقدير الى الفنان طارق العلي 
الذي ميثل الفنان الكويتي احملافظ على الفن 
واحلركة املس����رحية فإلى االمام يا بو محمد 
وعساك على القوة على هذا االبداع والتميز.

غادة عبدالرازق... »امرأة مذلة للرجال« 
القاهرة ـ سعيد محمود

تقدمت النجمة غادة عبدالرازق في مسابقة »ميسترس 2009«، املرأة 
املذلة للرجال التي نظمها شباب على موقع التواصل االجتماعي الشهير 
»الفيس بوك« الختيار أفضل جنمة ذات شخصية قوية ومثيرة تستطيع 
قهر الرجال. فيما جاءت املطربة اللبنانية هيفاء وهبي في املركز الثاني، 
ونيكول س����ابا في املركز الثالث، وحلت س����مية اخلشاب وعال غامن في 
املركز الرابع، وجاءت في املراكز من اخلامس حتى الثامن ميريام فارس 
ونانسي عجرم وإليسا ونيللي كرمي، واشترك في املركز التاسع كل من 

نور اللبنانية، ونادية اجلندي وجنال وكارول سماحة.
غادة عبدال����رازق جمعت حتى اآلن 32 صوت����ا، فيما حصلت هيفاء 
على 25، ونيكول على 15 صوتا، وتساوت سمية اخلشاب وعال غامن في 
احلصول على 9 أصوات، وحازت ميريام 8 أصوات، ونانسي 5 أصوات، 
واليس����ا 4 اصوات، ونيللي 4 أص����وات، و3 أصوات لكل من نور ونادية 

اجلندي وجنال وكارول سماحة.
وفتح باب التصويت في هذه املس����ابقة أوائل ش����هر أكتوبر املاضي، 
وسيظل مفتوحا حتى نهاية العام احلالي، على أن تعلن النتيجة خالل 

شهر يناير املقبل.
ووضع الش����باب املنظم للمس����ابقة قواعد يلتزم بها املشاركون في 
االستفتاء، وهي عدم تكرار التصويت، مشيرين الى أن األصوات املكررة 
س����يتم حذفها خالل عملية الفرز النهائي، لكنهم أكدوا امكانية ان يرشح 

الشخص الواحد أكثر من فنانة خالل عملية التصويت.
ويبدو ان اجواء التعصب الرياضي التي انتشرت في الفترة االخيرة 
طبع����ت صبغتها على الفن ايضا، حيث ش����هدت التعليقات التي تلقاها 
»اجلروب« حربا بني املعجبني. وكان منظمو االستفتاء قد وضعوا حصرا 
ألسماء كل النجمات املتواجدات بالساحة، وطرحوا اسماءهن لالستفتاء، 
وهو ما سمح بزيادة رقعة املتعصبني، حيث شن معجبو نانسي عجرم 

هجوما ضاريا، واصفني إياها بامللكة أحيانا، واألميرة أحيانا أخرى. 
وأمام هذا التعصب لم ميلك منظمو املس����ابقة سوى التأكيد من حني 
إلى آخر على ان النتيجة س����تحددها فقط أصوات ش����باب الفيس بوك، 

مؤكدين أن دورهم هو حصر األصوات وإعالن النتائج.

منى شداد تنضم
إلى »ديوانية« المارينا

خالد السويدان
انضمت الفنانة الكوميدية منى ش���داد 

الى فري���ق برنامج »الديوانية« والذي 
يبث على أثير إذاع���ة املارينا fm من 

األحد الى اخلمي���س، حيث وّقعت 
عقدا ملدة س���نة أن تكون ضيفة 

حلقة كل أس���بوع تشارك فيها 
طالل الياقوت وخالد األنصاري 
مواضيعهم ومناقشاتهم التي 
ته���م الش���ارع الكويتي في 

اآلونة األخيرة.
»األنباء« هاتفت الفنانة 
التي عبرت عن  منى شداد 
رأيها في هذه املشاركة قائلة: 
سعيدة جدا بأن أتواصل مع 
جمهوري من خالل محطة 
مارينا fm رغم اني شاركت 
معهم من قبل في اكثر من 
حلقة واستمررنا ورأيت 
مدى جناح هذه اخلطوة 
وحب املستمع للمشاركة 
وهذا الشيء أعطاني دافعا 
للمشاركة وعندما مت عرض 
ادارة  الفك���رة من قب���ل 
»املارينا« وافقت على الفور 
ولكني كنت متخوفة من 

عدم إمكانية االلتزام بسبب 
ظروف العمل والسفر، ولكن إذا 

كانت حلقة واحدة في األسبوع 
فإن شاء اهلل سأتواصل فيها مع 

جميع املس���تمعني، إذا الواحد ما 
كان عنده شي فسأكون سعيدة اني 

أكون معاهم كل يوم.

النجمة 
منى شداد


