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ممثل »ش���اب« راسه 32
وهو ينصح أحد املمثلني 
الكبار بأنه ما يروح حق 
دولة عربية علشان يشارك 
ف��ي في���لم س���ينمائي.. 

اللي ما يطيع يضيع!

ممثل���ة كان عنده���ا 
»أمل« بأنه أحد املنتجني 
يّوق���ع معاها حق عمله 
اليديد ب���س أملها خاب 
وراح وّقع مع رفيچتها.. 

اهلل يعينچ!

مشاركة توقيع
ممثلة توها »تذكرت« أحد 
املخرجني وقاعدة تدقدق على 
ربعها علشان يعطونها رقمه 
اليديد بعدما درت انه عنده 
عمل وقاعد يدّور على وجوه 
يديدة.. احلمد هلل والشكر.

رقم

القاهرة ـ سعيد محمود
اضطرت الفنانة السورية سالف فواخرجي لعمل ريجيم 
قاس النقاص وزنها، باالضافة الى  تغيير لون شعرها، 
وتصميم أكثر من عشر باروكات ضمن استعداداتها لتجسيد 
شخصية امللكة املصرية القدمية »كليوباترا« في املسلسل 

اجلديد الراوي لقصة حياتها.
ويستعد فريق عمل املسلسل للسفر إلى سورية لبدء 
تصويره هناك، حيث قرر املخرج وائل رمضان تصوير 

80% من االحداث بني دمشق والالذقية.
وبدأ مهن�������دس الدي��كور الس���وري ناصر اجلبلي 
بالفعل في بناء أول ديكورات املس���لسل، وه��و من���زل 
»بطليموس« داخل س���توديو »الشام« في مدينة دمشق، 
كما أنه يتم حاليا تصميم عدد كبير من العربات احلربية، 
ومئات الس���يوف والدروع واخلوذات الستخدامها ضمن 

احداث املسلسل.
مسلس���ل »كليوباترا« من تأليف قمر الزمان علوش، 
وإخراج وائل رمضان، ويشارك في بطولته محمد صبحي، 
وفتحي عبدالوهاب، ويوسف شعبان الذي انضم السرة 
املسلس���ل االربعاء املاضي، ومن املقرر عرضه في شهر 

رمضان املقبل.

القاهرة ـ سعيد محمود
نفى املطرب الشعبي الكبير 
أحمد عدوية استعداده ملشاركة 
النجم���ة اللبنانية هيفاء وهبي 
دويتو غنائيا جديدا يجري االعداد 
له حاليا ليتم عرضه بالفضائيات 
خالل األي���ام القادمة وذلك بعد 
النجاح الكبير الذي حققه دويتو 
»الناس الرايقة« الذي قام عدوية 
بتسجيله وتصويره مع املطرب 

اللبناني رامي عياش.
أحمد عدوية أكد أنه ال يوجد أي 
اتفاق بينه وبني هيفاء بخصوص 
هذا املوضوع وأن كل ما حدث انه 
تلقى اتصاال هاتفيا منها اعربت له 
فيه عن اعجابها الشديد بالدويتو 
الذي قدمه مع رامي ووصفته بأنه 
كان اكثر من رائع وانها تتمنى 
مشاركته عمال كهذا دون ان يتم 
التطرق ألي مشاريع او اتفاقات 

على ارض الواقع.
املطرب الشعبي الكبير نفى 
كذلك عالقته بتوقف مش���روع 
دويتو »يا بنت السلطان« الذي 
كانت هيفاء تنوي تقدميه مع ابن 
بلدها راغب عالمة بعد جناحهما 
في تق���دمي االغنية معا في اكثر 
من حفل وقال انه لم يتدخل من 
قريب أو بعيد في هذا املوضوع 
وبالتالي فهو ال يعرف اس���باب 

توقف املشروع.
وعن مشاريعه الفنية اجلديدة 

هشام عباس

مديرة إدارة املسرح كاملة العياد األمني العام بدر الرفاعي وزير النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل

سيدة الشاشة اخلليجية حياة الفهد

أحمد عدوية

هيفاء وهبي

سالف فواخرجي

دويتو ليلى علوي وهشام عباس .. »سواريه«
القاهرة ـ سعيد محمود

استضاف برنامج »سواريه« الفنانة 
ليلى علوي لتخوض جتربة الغناء في 
أكثر من اغنية، يش���اركها فيها املطرب 
هش���ام عباس، في حلقة مت تصويرها 

خصيصا مبناسبة عيد األم.
واستعرض كل من هشام عباس وليلى 
عل���وي ذكريات طفولتهم���ا وعالقتهما 
بأمهاتهما، فتحكي ليلى عن األيام التي 
كانت ترافق فيها أمها في اإلذاعة وبرامج 
األطفال وتتحدث عن الهدايا، التي كانت 
تهديها ألمها في فترات الطفولة وأول هدية 
لها، ويتحدث هش���ام عباس عن عالقته 

بأمه وشكل عالقة أبنائه بزوجته.
املقبلة  البرنام���ج  وتش���هد حلقات 
استضافة مصطفى شعبان وكارول سماحة 
وحلقة ملروان خوري وغادة عبدالرازق، 
وأخرى لغادة عادل ورامي عياش، وحلقة 
اليهاب توفيق ورامز جالل، وأخرى لهاني 
رمزي ودينا حايك، كما تشارك جومانا 

مراد مع وائل جسار في حلقة.
البرنامج من تقدمي جنالء بدر وأحمد 
سمير وإعداد مصطفى أحمد وأحمد أبوزيد 
ومحمد عبدالرحم���ن واإلخراج ليحيى 

ممتاز.

»ريجيم« سالف فواخرجي قاس
بسبب »كليوباترا«

أحمد عدوية ينفي العمل مع هيفاء وهبي

في املسلسل وايضا تقدمي بعض 
االغنيات بصوته ضمن احداث 
املسلسل وفي الوقت ذاته يواصل 
البومه اجلديد  تسجيل اغنيات 
اس���تعدادا لطرحه في س���باق 

الصيف القادم.

قال عدوية انه سيعود للتمثيل 
بعد غي���اب طويل جتاوز الربع 
قرن وذل���ك من خ���الل احداث 
مسلسل »احلارة« تأليف احمد 
عبداهلل حيث قام املخرج سامح 
عبدالعزيز بترش���يحه للتمثيل 

تحت رعاية وحضور وزير النفط واإلعالم ونخبة من رواد الحركة الفنية

وضع »األساس« لـ »مسرح السالمية« 4 أبريل المقبل

مفرح الشمري
حتت رعاي���ة وحضور وزير النفط ووزير اإلعالم 
رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الشيخ 
أحمد العبداهلل واألمني الع���ام للمجلس بدر الرفاعي 
ومديرة إدارة املسرح باملجلس كاملة العياد ونخبة من 
رواد احلركة الفنية الكويتية يتم وضع حجر األساس 
ل� »مسرح الساملية« الذي طال انتظاره منذ إقراره في 
عام 2007، وذلك في ال� 4 من الش���هر املقبل من خالل 
حفل فني يقام في خيمة كبيرة في الساحة القريبة من 
صالة أفراح الساملية يتضمن كلمة لألمني العام للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي وكلمة 
للفنانني الكويتيني سيلقيها أحد رواد احلركة الفنية 
ومن ثم ستعرض مسرحية بعنوان »وحش طوروس« 
لطلبة املعهد العالي للفنون املسرحية من تأليف التركي 
عزيز نيسني واخراج أيوب دشتي وسيجسد شخوصها 
كل من محمد صفر وعيس���ى احلمر وأمير عبداألمير، 

باإلضافة الى ايوب دشتي.

يوم المسرح العالمي

من جهة أخرى، سيحتفل املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب بيوم املسرح العاملي في ال� 5 من الشهر 
نفسه على خشبة مسرح الدسمة، حيث ستلقي سيدة 
الشاشة اخلليجية حياة الفهد كلمة يوم املسرح العاملي 
والتي كتبتها لهذا العام املمثلة البريطانية جودي دينش 
ومن ثم يتم عرض مس���رحية »دراما الشحاذين« من 
تأليف بدر محارب واخ���راج عبدالعزيز صفر بطولة 
ميثم بدر وابراهيم الش���يخلي وعبدالعزيز بهبهاني 
ورشا فاروق وعلي احلسيني ونوار القريني بإشراف 
إدارة املسرح باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

ويتناول العديد من القضايا اإلنسانية.

سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد تلقي كلمة يوم المسرح العالمي بالدسمة في الـ 5 من الشهر نفسه


