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يوسف الرفاعي يتوسط حسني فهمي وممدوح الليثي في املؤمتر الصحافي

بحضور وزير ثقافتها وجمهور كبير ومشاركة العديد من الفرق االستعراضية

تونس تحتفل باليوم العربي الثالث للمسرح

التقدير واالعتراف من  داللة 
قبل املسرحيني العرب للفنان 

واملسرح التونسي.
ثم ألقى اسماعيل عبداهللا 
كلمة الهيئة العربية للمسرح 
التي شرح فيها املبادرة التي 
أطلقها الشـــيخ د.سلطان بن 
محمد القاسمي لتأسيس الهيئة 
التي حدد اهدافها النبيلة في 
النهوض باحلركة املسرحية 
في الوطـــن العربي، وتطرق 
لشرح ما قدمته الهيئة في ثالث 
دورات من انشطة ومسابقات 
لنصوص االطفال والكبار وما 

أقامته من ورش.
واكـــد ان العـــروض التي 
شـــاركت في مهرجان الهيئة 
بالقاهرة لم تكن على املستوى 
املأمول، وجاء تدني مستوى 
عروض فرق الهواة التي رأتها 
جلنة الفرز سببا التخاذ قرار 
الغـــاء املهرجـــان واالكتفاء 
العربي  باليـــوم  باالحتفـــال 
للمسرح وتوجيه ما كان سيتم 
انفاقه على املهرجان لدعم الفرق 
العربية إلقامة ورش تدريب 
وصقل وتوجيه لتنهض بنفسها 
وتطور من امكاناتها للمشاركة 

في املهرجان املقبل.
قيم إنسانية

وقد اوضح الكاتب الكبير 

عزالدين املدني في كلمته التي 
كتبها ليوم املســـرح العربي 
الثالث ان املسرح في حد ذاته 
من القيم االنسانية اخلالدة ألنه 
يجسد أسمى جتليات احلرية، 
واشار في كلمته الى ان املسرح 
يكره االنغالق واالنحباس ومن 
ضروراته االطالع املستمر على 

ما أجنزه اآلخر.
وركز في الكلمة على حالة 
االنهيار التي أصابت احلركة 
املسرحية العربية، مطالبا فناني 
املسرح الذين هجروه للسينما 
والتلفزيون من اجل املادة بان 
يعودوا للمسرح الذي يعتبره 
مجال الفن احلقيقي، مؤكدا ان 
التي جتلبها االعمال  الشهرة 
التلفزيونية أو السينمائية ال 
تعوض أبدا قيمة الفن والفنان، 
وفي مقابل ذلك طالب في كلمته 
بإعادة االعتبار ألهل املسرح 
الكتابة  العربي في مجـــاالت 
واالخـــراج والتمثيل بإعادة 
النظر فـــي حقوقهم املهدورة 
من اجل بقاء واستمرار املسرح 

العربي.
مشاهد كوميدية

قـــدم املنصف  بعد ذلـــك 
السويسي مشـــاهد كوميدية 
ســـريعة تشـــرح حيثيـــات 
اختيار الفنانة منى نور الدين 

خالد السويدان
انطلقت مساء االحد املاضي 
في املسرح البلدي بالعاصمة 
التونسية انشـــطة االحتفال 
الثالث باليوم العربي للمسرح 
الذي تقيمـــه الهيئة العربية 
للمسرح في ١٠ يناير من كل 
عام على غرار االحتفال باليوم 
العاملي للمسرح، وذلك ضمن 
اهداف الهيئة التي أطلق مبادرة 
تأسيسها ويرأسها شرفيا سمو 
الشيخ د.ســـلطان بن محمد 
القاسمي عضو املجلس االعلى 
الحتاد االمارات العربية املتحدة 
ـ حاكـــم الشـــارقة، وقد جاء 
االحتفال بيوم املسرح العربي 
الثالث بالتزامن مع احتفاالت 

تونس مبئوية مسرحها.
وقـــد حضـــر االحتفـــال 
عبدالرؤوف الباســـطي وزير 
الثقافة واحملافظة على التراث، 
ود.اشرف زكي رئيس املجلس 
التنفيذي للهيئـــة، والكاتب 
اسماعيل عبداهللا االمني العام 
للهيئة واملنصف السويســـي 
رئيس املركز القطري للهيئة 
الفيلكاوي  بتونس، ود.نبيل 
والفنان االماراتي القدير احمد 
اجلسمي نائبا لرئيس الهيئة، 
ود.شمس الدين يونس رئيس 
املركز القطري للهيئة بالسودان، 
ومحمد حرازي رئيس املركز 

القطري باليمن.
فرق «الماريونيت»

تضمن االحتفال استعراضا 
امام مســـرح البلدية شاركت 
فيه عدد من الفرق الكرنڤالية 
والتراثيـــة وفرق املاريونيت 
والعرائس، وقد افتتح االحتفال 
بكلمة لوزير الثقافة التونسي 
توجه فيها بالشـــكر للهيئة 
العربية للمسرح التي اختارت 
تونس لالحتفال باليوم العربي 
للمسرح مشاركة منها الحتفاالت 
الدولة مبئوية مسرحها، مؤكدا 
ان اختيار الهيئة لتكرمي واحدة 
من أملع رموز املسرح التونسي، 
واسناد كتابة كلمة اليوم العربي 
للمسرح لواحد من أملع كتاب 
املسرح في تونس امنا يحمل 

للتكرمي من قبل الهيئة العربية 
للمسرح.

وعقب العرض صعد للمسرح 
د.اشـــرف زكي واســـماعيل 
عبـــداهللا ونبيـــل الفيلكاوي 
واحمد اجلسمي لتكرمي الفنانة 
التونسية القديرة التي اعترفت 
في الشريط التلفزيوني الذي 
مت عرضه قبل تكرميها بأنها 
تأثرت في املســـرح بالفنانة 
أمينة رزق، وتأثرت  القديرة 
ســـينمائيا بســـيدة الشاشة 

العربية فاتن حمامة.
وقد أقيـــم مؤمتر صحافي 
قبل بداية االحتفـــال باليوم 
العربي للمســـرح باملســـرح 
الوطني شارك فيه اسماعيل 
عبداهللا ود.اشرف زكي ود.نبيل 
الفيلكاوي واملنصف السويسي، 
وقد متحورت وقائع املؤمتر 
بشـــكل مكثف حول االسئلة 
املتشابهة التي طرحتها وسائل 
املرئية  التونســـية  االعـــالم 
واملســـموعة واملقروءة حول 
الدوافع التـــي جعلت الهيئة 
العربية للمسرح تتخذ القرار 
بإلغاء مهرجان فرق الهواة الذي 
كان من املفترض ان يصاحب 
االحتفال بيوم املسرح العربي، 
وقد أوضح كل من اشرف زكي 
واســـماعيل عبداهللا ونبيل 
الفيلكاوي ان مستوى العروض 
املتدنـــي كان وراء ذلك القرار 
الصدمة الذي قصد منه توصيل 
رسالة واضحة لكي تصلح هذه 
الفرق من نفســـها وتصوب 
مســـارها، وقـــال الفيلكاوي: 
هناك ثالثة عروض فقط كانت 
فوق احلد االدنى ومــعقولة، 
ولكننا من املستحيل ان نقــيم 
مــهرجانا من اجل ثالثة عروض 

فــقـط.
وأشار اشرف زكي واسماعيل 
عبداهللا الى ان املجلس اتخذ 
قـــرارا بتوجيه القيمة املادية 
للجوائز وما كان سينفق على 
املهرجان لتدعيم الفرق املتعثرة 
في الوطن العربي لكي تنهض 
بنفسها بشكل الئق ومشرف 
يســـمح لها بأن تشـــارك في 

املهرجانات املقبلة.

د.نبيل الفيلكاوي مع إسماعيل عبداهللا وأحمد اجلسمي في تونس

نانسي 
عجرم: 

امتى 
اشوفك

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اللبناني محمد  صرح املنتج 
ياسني صاحب «أرابيكا» ميوزيك 
ببدء التعاون مع النجمة نانسي 
عجرم حيث سيتم تسجيل أغنية 

ثانية بعنوان «امتى اشوفك» من 
كلمات نبيل خلف، أحلان وليد سعد 

واالنتاج ألرابيكا، وذلك بعد التعاون 
األول مع نانسي بأغنية «سلمولي عليه» 

من انتاج الشركة أيضا التي طرحت في 
األســــواق من حوالي أسبوعني، وجترى 

املفاوضات مع جيجي المــــارا مدير أعمال 
النجمة نانســــي عجرم النتاج ألبوم كامل مع 

أرابيــــكا ميوزيك وفي غضون األيام املقبلة ســــيعلن عن 
هذه املفاوضات بشــــكل نهائي خاصة ان الشــــركة حتضر 
حاليا لتصوير األغنيتني على طريقة الڤيديو كليب خالل 
شهر فبراير املقبل، ولم يتم االتفاق على اسم املخرج الذي 

ستتعاون معه الشركة.

نوال الزغبي وأول خطوة في السينما المصرية
القاهرة ـ سعيد محمود

تخوض املطربة نوال الزغبي 
الســـينما  جتربتهـــا األولى في 
املصريـــة من خـــالل فيلم «ابن 
القنصل» بطولة أحمد السقا وقد 
وافقت نـــوال الزغبي على غناء 
أغنية فيلم «ابن القنصل» الذي 
يقوم ببطولته أحمد السقا وخالد 
صالح وغادة عادل واخراج عمرو 
عرفة، األغنية يكتب كلماتها الشاعر 

الغنائي أمين بهجت قمر.
من ناحية أخرى جتهز نوال 
الزغبـــي أللبومها اجلديد، حيث 
تعقد حاليا جلسات عمل مع عدد 
من الشعراء وامللحنني الختيار 
أغانـــي ألبومهـــا اجلديـــد الذي 

ستنتجه شركة ميلودي.
يذكر ان املطربة نوال الزغبي 
مت اختيارها ألداء صوت املمثلة 
أنيـــكا نوني روز في النســـخة 
العربية لفيلم الكارتون «األميرة 
والضفدع» لتقـــارب صوتها مع 

صوت بطلة الفيلم. أحمد السقانوال الزغبي

«في هذه الليلة» 
الخشاب مع شعبان

القاهرة ـ سعيد محمود
وافق الفنان مصطفى شعبان على مشاركة الفنانة سمية 
اخلشـــاب بطولة فيلمها اجلديد «فـــي هذه الليلة» في أول 
تعاون ســـينمائي بينهما. وأبدى الفنان مصطفى شعبان 
موافقته املبدئية على مشاركة سمية اخلشاب بطولة فيلمها 
اجلديد «في هذه الليلـــة» تأليف أحمد عبداهللا واخراج 

محمد أنيس في أولى جتاربه السينمائية.
«في هذه الليلة» سيكون أولى جتارب سمية اخلشاب 
االنتاجية، ومن املقرر ان تصل ميزانيته الى ١٠ ماليني 

جنيه، وتقرر ان يبدأ التصوير في مارس املقبل.
من ناحية أخرى يستعد الفنان مصطفى شعبان 
الستكمال تصوير مشاهده األخيرة في فيلم «الوتر» 
مع غادة عادل وأحمد السعدني وشريف سالمة وأروى 

جودة، قصة واخراج مجدي الهواري.
تدور أحداث الفيلم في اطار األكشن الرومانسي 
حول جرميـــة قتل غامضة تتورط فيها غادة عادل 
وتتجه الشكوك حولها، الى ان يبرئها الضابط الذي 
يقوم بدوره مصطفى شـــعبان وتنشأ بينهما قصة 

حب.
كمـــا يواصل مصطفى شـــعبان تصوير حلقات 
برنامجه اجلديد «واحد ضد ١٠٠» الذي يعرض حاليا 

على قناة «احلياة» في شهر رمضان املقبل.
يذكـــر ان آخر أعمـــال الفنان مصطفى شـــعبان 
الســـينمائية فيلم «جوبا» الذي شاركه بطولته كل 
من داليا البحيري وغســـان مســـعود واحمد سعيد 

عبدالغني، ومن اخراج احمد سمير فرج.

مصطفى شعبان

سمية 
الخشاب

محمد ياسني

نانسي عجرم

في مؤتمرهما الصحافي بمعهد األكاديمية الدولية لإلعالم

حسين فهمي وممدوح الليثي: 
على الفنان أّال يتخلى عن مبادئه وأفكاره

مفرح الشمري
بحضور مدير عام معهد األكادميية الدولية لإلعالم يوسف 
الرفاعي وعدد من الوســـائل اإلعالميـــة عقد صباح أمس 
مؤمتر صحافي للفنان الكبير حســـني فهمي ونقيب املهن 
السينمائية السيناريست ممدوح الليثي مبناسبة زيارتهما 
للبالد لتخريج دفعة من طلبة األكادميية الدولية لإلعالم. 
في بداية املؤمتر رحب الرفاعي بضيوفه قائال: أوال أشـــكر 
الفنان حســـني فهمي والكاتب ممدوح الليثي على قبولهما 
الدعوة، ومشاركتهما لنا حفل تخرج الطلبة من األكادميية 
الدولية لإلعالم، ونشكرهما على تشجيعهما ودعمهما لهؤالء 

الطلبة، ألن حضورهما هو بال شك أكبر دعم.
من جانبه حتدث السيناريست ممدوح الليثي قائال: أشكر 
األكادمييـــة الدولية لإلعالم، وأحب ان أشـــد على يد مدير 
األكادميية يوسف الرفاعي، وأبارك له خطوة تأسيس هذه 
األكادميية التي بال شك تساعد على والدة جيل جديد قادر 
على حمل راية الســـينما والفنون بعد جيلنا جيل الكبار. 
واضاف الليثي: دراسة السينما شيء ضروري، وأنصح طلبة 
األكادميية باستكمال دراستهم العليا حتى مرحلة الدكتوراه، 

وعدم االكتفاء فقط بدبلوم األكادميية الدولية لإلعالم.
أما الفنان حسني فهمي فتحدث عن بداياته في السينما 
قائال: مازلت حتى هذه اللحظة أتذكر مراحل البدايات جيدا، 
حيث قدمت العديد من األفالم الســـينمائية مع أبناء جيلي 
أمثال عادل إمام وســـعيد صالح وإسعاد يونس وغيرهم، 

لكنني اعترف بأنني توقفت عن السينما منذ حوالي سنتني، 
وتفرغت أكثر للتلفزيون، ألنني لم أجد النص السينمائي 
القوي الذي يعيدني الى الســـينما من جديد. وتابع فهمي 
قائال: الفن مرآة عاكسة للمجتمع، فالبد للفنان من ان يطرح 
ويعالـــج ويناقش قضايا مجتمعه، والفن أيضا عبارة عن 
لوحة جميلة نستمتع مبشاهدتها مثل اللوحة التي يرسمها 

الفنان وتظل معلقة في املتحف لسنني طويلة.
وعما إذا كان الفنانون الشباب حلوا محل الكبار رد قائال: 
ال أحد يستطيع ان يأخذ مكان أحد، ولكل جيل زمانه، ولكل 
فنان «ســـتايله» الذي يقدمه في أعماله، وال نســـتطيع أن 
ننكر وجود الفنانني الشباب أمثال كرمي عبدالعزيز وأحمد 

السقا وأحمد حلمي.
وبالنسبة لرأيه في املسلسالت التركية ذكر انها في الفترة 
األخيرة بدأت تفقد رونقها، لكن ال ننكر انها منافسة بقوة 
اليوم للدراما املصرية والســـورية. وعما إذا كانت زوجته 
لقاء سويدان تغار عليه من املعجبات رد قائال: زوجتي لقاء 
متفهمة كثيرا، وال تهتم كثيرا مبثل هذه األمور ومثل ما أنا 

جنم هي كذلك جنمة ولها جمهورها.
وعن رأيه في األعمال التي تقدم حاليا قال فهمي: يجب 
علـــى الفنان أال يتخلى عن أفـــكاره ومبادئه فيما يقدم من 
أعمال، ألن هناك مع األســـف جنوما نزلوا الى رأي الشارع 
ورأي السوق أو «اجلمهور عاوز كده»، فنزل بهم اجلمهور 

لألرض.


