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مخ���رج »حس« ان���ه احد 
املنتجني قاع���د يضحك عليه 
فبعدما اختاره لتصوير عمله 
تفاجأ هاملخ���رج بأنه خارج 
حسبة املنتج ألنه سعره غالي 

مثل ما يقول.. اهلل يعينك!

انها ملكت  ممثلة تعتقد 
احد املنتجني، قاعدة تفرض 
عليه أسماء علشان يشاركون 
في عمله اليديد ألنه األسماء 
الل���ي مختارهم متهاوش���ة 

معاهم.. صچ اي شي!

تصوير فرض
ممثلة خليجية اختفت فجأة 
عن الساحة الفنية هاأليام قاعدة 
»تدور« على مكاتب املنتجني 
علش���ان يعطونه���ا فرص���ة 
للمشاركة في أعمالهم الياية.. 

اهلل كرمي!

فرصة

.. مع عبير احمد ويلدا في كواليس »همس احلراير«

بمشاركة 80 عضوًا ولمدة 45 يومًا

انطالق أنشطة أكاديمية »فنون« هيئة الشباب
مفرح الشمري

انطلقت أنش���طة الدراس���ة 
التطبيقي���ة األول���ى ألكادميية 
الشباب للفنون بالهيئة العامة 
للش���باب والرياضة، مبشاركة 
80 عضوا منتس���با للدراسة، 
حيث بدأ املنتسبون بالتدريبات 
والتطبيقات املدرجة في برنامج 
الدراس���ة، بعد ان قسمت املواد 
الفنية التدريبية الى عدة مواد 
ف���ي مجال  تدريبي���ة مختلفة 
تطبيقات الفنون وهي: »مادة إعداد 
املمثل للمخرج عبدالعزيز صفر � 
مادة فنون األداء باملسرح الغنائي 
للمخرج عبداهلل عبدالرسول � 
مادة التمثيل التلفزيوني للمخرج 
السينمائي أحمد اخللف«، كما 
يشمل البرنامج التطبيقات في 
مجال اإلب���داع الفني للمحاضر 
الفنون  علي وحيدي، وم���ادة 
التشكيلية ومادة احلرف التراثية 

اليدوية.
اجلدير بالذكر ان هذا البرنامج 
التدريب���ي باألكادميي���ة يوجه 
لفئ���ة املوهوبني ف���ي مجاالت 
الفنون املختلفة، وذلك للعمل 
على صقل قدراتهم وإبداعاتهم 
وتنمية مواهبه���م في مجاالت 
الفنون املختلفة، كما تس���اهم 
األكادميية ف���ي إيجاد جيل من 
الواعدين  الش���باب املوهوبني 
وتعتبر الدراسة التطبيقية األولى 
لألكادميية ه���ي النواة لبرامج 
تأهيلية وتدريبية للشباب من 
اجلنس���ني في مجاالت الفنون 
املختلفة وسيس���تمر التدريب 

باألكادميية ملدة 45 يوما. 
وسيشارك جميع منتسبي 
األكادميي���ة في أعم���ال الدورة 
الس���ابعة ملهرجان أيام املسرح 
للشباب الذي تقيمه الهيئة العامة 
الشباب والرياضة خالل شهر 

سبتمبر املقبل.

عبداهلل عبدالرسول

أحمد اخللف

فخورة بـ »شهر زاد 2010« وتحب »الغابة«

ريهام عبدالغفور: أرفض القبالت وال أمانع في األحضان
صوفيا »نموت عليك« مع »األصوات النسائية« 

تامر حسني سفيرًا للطفولة العربية

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
أطلت صوفيا املري���خ على اجلمهور املغربي 
في مهرجان »أصوات نس���ائية« الذي ينظم في 
مدينة تطوان املغربية لالحتفال باملرأة. وقد شهد 
املهرجان حضور عدد كبير من الفنانات من مختلف 
دول العالم وجرت انش���طته عل���ى مدار 3 أيام. 
وأطلت صوفيا على اجلمهور العريض في لباس 
مغربي تقليدي وغنت على مدار ساعتني عددا من 
أغاني ألبومها وأغنتيها املنفردة اجلديدة »منوت 
عليك« التي غنتها صوفيا ألول مرة على خشبة 
مس���رح تطوان، باإلضافة إلى عدد من األغنيات 
املغربي���ة والعربية التي تفاع���ل معها اجلمهور 
املغربي بكل حماس وح���ب رغم بعض األمطار 

الصيفية املفاجئة.
 جتدر اإلش���ارة الى أن مهرج���ان تطوان هو 
األول ضمن عدد من املهرجانات واحلفالت التي 
س���تحييها صوفيا خالل الصيف احلالي ومنها 
13اجلاري في ش���يراتون كازابالنكا و23 منه في 
حلب وفي نهاية الشهر اجلاري حتيي حفال في 

املغرب مبهرجان بوزنيقا. 

حت���ت رعاية جامعة ال���دول العربية، اختار 
مهرجان سفراء الطفولة العرب الفنان تامر حسني، 
لتولي منصب س���فير الطفولة العربية، تقديرا 
ألنشطته اخليرية، التي متيز بها عن الكثير من 

الفنانني وجنوم جيله.
وجاء في بيان اعالمي: اعتبرت جامعة الدول 
العربية الفنان تامر حسني من الفنانني املميزين، 
الهتمامه بالهموم والقضاي���ا االجتماعية، التي 
يعانيه���ا املجتمع العربي، وقد اختارت ش���ركة 
»سلمى ميوزك« املسؤولة عن تسليم تامر حسني 
درع التكرمي وش���هادة التقدير، اجلمعة املقبل، 
وهو نفس اليوم املقرر ان يحيي فيه تامر حفلته 
الصيفية مبارينا مبدينة االسكندرية، لتسليمه 

درع التكرمي أمام جمهوره.
ه���ذا ومن املقرر ان يق���وم تامر خالل الفترة 
املقبلة، مبجموعة من االنشطة اخليرية، املوجهة 
لالطفال بوجه عام، وذوي االحتياجات اخلاصة 
حتديدا، كما ق���رر ان يقدم مجموعة من االغاني 
واالعمال الكارتونية، كنوع من التوجيه واالرشاد 

لالطفال.
من جهة اخرى، أسس���ت رابطة محبي الفنان 
تامر حسني في جميع دول العالم حملة خيرية 
بعنوان »تامر حس���ني جمعنا في حب اخلير«، 
وقرروا أن يفعل���وا اخلير في وقت واحد، حيث 
قام جمهوره باالسكندرية ودبي ولبنان والكويت 
واملغرب وأميركا وهولندا بالتبرع بالدم في وقت 

واحد.
هذا ويختتم مهرجان »سفراء الطفولة العرب« 
أنشطته بحفل غنائي اجلمعة املقبل، ويشارك في 
احياء احلفل كل من املطربة اللبنانية دينا حايك 
واملطرب وامللحن محمد رحي���م ومحمد عدوية 
وحجازي متقال، باالضافة لفقرة االطفال »فري 
مكس«، ويقام احلفل على مس���رح النيل مبدينة 

االنتاج.

كندة حنا بدوية في »أبواب الغيم«
دمشق ـ هدى العبود

تخوض الفنانة السورية الشابة كندة حنا جتربتها األولى 
عل���ى صعيد الدراما التلفزيونية املصرية في مسلس���ل »بيت 
الباشا« حيث تقف امام الفنان املصري الكبير صالح السعدني، 
وتلعب حنا في املسلسل دور املرأة املثالية الواعية والرومانسية 
في الوقت ذاته، واثبتت حنا خالل التصوير قدرتها على اجادة 

اللهجة املصرية.
من جهة اخرى تنهي حنا تصوير مش���اهدها في مسلس���ل 
»أبواب الغيم« وهو من اخراج حامت علي الذي تلعب فيه دور 
»العمارية« مشجعة الفرس���ان في املعارك، وهذه التجربة هي 

األولى حلنا ايضا على صعيد املسلسالت البدوية.
وتس���تمر املمثلة الش���ابة كبطلة ملسلسل صبايا في جزئه 
الثاني الذي يخرجه ف���راس دهني وتقف حنا الى جانب دمية 
اجلندي وقمر خلف وجيني اس���بر ودمية بياعة، كما تشارك 
حنا في تصوير بعض اللوحات مبسلسل بقعة ضوء – اجلزء 

السابع.

أم وزوجة وألني  أنني  خاصة 
مقتنعة اني سأموت وسأترك 
تاريخا فنيا للناس ال أحب أن 
يقال إنني كن���ت ممثلة اغراء، 
وأرفض متاما القبالت، ولكن ال 
مانع عندي من تقدمي احلضن 
لو كان مهما دراميا مثلما قدمته 
في »صاح���ب صاحبه« حينما 
احتضنني محم���د هنيدي في 
الفيل���م ونفس  أحد مش���اهد 
الشيء في فيلم »حرمي كرمي« 
مع مصطفى قمر، ولكنني أرفض 
القبالت وأخجل منها جدا لهذا 

أنا أرفضها.
وحول العمل الدرامي »شهر 
زاد 2010« أك���دت ريه���ام انها 
فخ���ورة بهذا العم���ل، وقالت: 
أمتنى ان يعجب الناس، خاصة 
انه سيذكرهم بألف ليلة وليلة، 
ولم نطلق عليه نفس االسم ألن 
العمل مختلف بعض الشيء، فهنا 
شهرزاد ليست مغلوبة على أمرها 
وليست ضعيفة، بل هي قوية 
مثل حال املرأة في 2010 وليست 
مستسلمة وكل ما عليها ان تقص 
حواديت لشهريار، بل هي لها 

رأي وقوية الشخصية.
وعن العم���ل الثاني لها في 
رمض���ان قالت: س���أقدم دور 
صعيدية في مسلس���ل »شيخ 
العرب همام« وأحداث املسلسل 
في الصعيد وبها بعض الروايات 
احلقيقية التي حدثت منذ 300 
سنة وأنا سعيدة أني سألعب 
أني قدمته  دور صعيدية رغم 
العام املاضي في »أفراح ابليس« 
لكن���ه مختلف متام���ا في هذا 

العمل.

القاهرة ـ سعيد محمود
»أرفض ارتداء املايوه واملالبس 
العارية وكل أدوار اإلغراء« هكذا 
ب���دأت الفنانة اجلميل���ة ريهام 
عبدالغفور حواره���ا لبرنامج 
»يا مسهرني«، وقالت ريهام انها 
رفضت في الفترة االخيرة ثالثة 
سيناريوهات دفعة واحدة بسبب 
القبالت الكثيرة ومشاهد االغراء 
التي ترى انها ال جتيد لعب هذه 

االدوار وال حتبها.
وأكدت ريهام ملقدمة البرنامج 
اجني علي، انها قدمت دور بطولة 
مطلقة امام محم���د هنيدي في 
»صاحب صاحبه« ورغم ذلك لم 
متانع ف���ي تقدمي أدوار صغيرة 
في أفالم مثل »مالكي اسكندرية« 
و»حرمي كرمي«، كاشفة انها رفضت 
الشاطئ في  املايوه على  ارتداء 
الفيلم، وقالت: وافقت على ارتداء 

شورت بدل املايوه.
وأشارت ريهام الى انها تختار 
الفيل���م وفقا ملعايير خاصة بها 
وهي اجلودة في األساس وليس 
مساحة الدور ألنها ترى ان الدور 
بالقيمة  ب���ل  ال يق���اس باملتر، 

والتأثير.
وحول الفيلم الذي ندمت على 
املش���اركة فيه قالت: »كان يوم 
حبك« فأنا من أشد النادمني على 
تقدمي هذا الدور ألن مشاهد كثيرة 
مت حذفها وهناك أش���ياء كثيرة 
كان متفقا عليها لم يتم تنفيذها، 
فأنا كرهت هذا الفيلم ومسحته 

من ذاكرتي.
أكثر عمل أحبته قالت  وعن 
انه فيل���م »الغاب���ة« مؤكدة ان 
دورها فيه كان صعبا وتصوير 

صوفيا املريخ

تامر حسني كندة حنا في مشهد من مسلسل »أبواب الغيم«

ريهام عبدالغفور

بش���كل أني أدافع عنهم ان اقدم 
حالتهم بشكل انساني يتعاطف 

معه الناس.
وحول اذا كانت ال متانع من 
تقدمي مشاهد االغراء قالت ريهام: 
أنا ال أجيد لعب ه���ذه االدوار، 

أماكن عشوائية  الفيلم كان في 
وخرابات، وقالت: كنت بخاف جدا 
من املناظر التي رأيتها والكالب، 
ولكنني بعد جتربتي مع الفيلم 
أكثر إحساسا بأطفال  أصبحت 
الشوارع وحاولت ان أقدم الدور 

عبدالحميد الخطيب
في إطار من الكوميديا الهادفة انتهت الفنانة اإلماراتية 
س���ميرة أحمد من تصوير دورها في مسلسل »أحالم 
سعيدة« تأليف عيسى احلمر، وإخراج حماد الزعبي 
وبطولة هيا الش���عيبي وحبيب غلوم وشيماء 
س���بت وعدد من جنوم الفن، وتدور أحداثه 
حول أسرة ميتاز أفرادها بالطيبة واحملبة 
ويعيشون على ذكريات املاضي متغاضني عن 

ك��ل التطور التكنولوجي احمليط بهم.
كما تواصل الفنانة اإلماراتية هذه الفترة 
تصوير املشاهد املتبقية لدورها مبسلسل 
»بنات آدم« في مملك���ة البحرين حيث 
جتسد شخصية امرأة يحرمها شقيقها 
من أخذ ميراثها فتتزوج من رجل فقير 
احلال يصاب بأمراض عدة فتستجير 
بش���قيقها لكنه يرفض مس���اعدتها 
ولك���ن تنقلب األمور مع مرور األيام 
ويتعرض شقيقها الى ضائقة فتساعده 

دون تردد. 
من جانب آخر، نفت الفنانة س���ميرة 

أحمد إلحدى الصح���ف اخلليجية ان تك���ون قد تعرضت 
ملضايقات نتيجة متسكها بارتداء الشيلة والعباءة، قائلة: 
أنا أحترم بلدي وخصوصيته ومن حقي ان أظهر املرأة التي 
أقدمها بالشكل الالئق بعيدا عن خدش احلياء. وأضافت: اعتقد 
انه عندما اطلب ألي عمل من اي جهة هي تعلم ش���روطي 
وأنني متمسكة بالشيلة والعباءة، وال أعتقد أن متسكي بهما 

سيمنعني من إيصال صوتي ورسالتي.
واعترفت س���ميرة ان طيبتها وقلة خبرتها من العوائق 
التي تواجهها كمنتجة، وقالت: تربطني عالقات جيدة جدا 
بزمالئي في الوسط الفني واتعامل مع العمل كمشاهدة قبل 
ان اكون ممثلة، لذلك انا سخية جدا في انتاج اعمالي الفنية، 
وهذا مايعرضني دائما لالنتقاد من قبل بعض املنتجني الذين 

يتعاملون مع العمل عن طريق احلسابات املادية فقط.
كما أكدت حرصها على التعاون مع املواهب الش���بابية 
حيث قالت: في مسلس���ل »نص درزن« شاركتهم وجنحنا 
وكذلك عملنا معا في »بنات شمة« الذي انتهيت منه مؤخرا 
وهو مسلس���ل رائع، وأجسد فيه دور األم الكبرى »اجلدة« 
صاحبة اخلبرة في احلياة والتي تنصح أوالدها وأحفادها 
مبواجهة عقبات احلياة وشاركني فيه عبداهلل عبدالعزيز، 

وفاطمة احلوسني وآخرون.

انتهت من »أحالم سعيدة« وتواصل »بنات آدم«

سميرة أحمد: سخائي في إنتاج أعمالي الفنية 
يعرضني دائماً لالنتقاد من بعض المنتجين

سميرة احمد


