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مطربة خليجية ما»سلمت« 
من انتق���ادات ربعها بعدما 
تعاونت م���ع مخرج عربي 
لتصوير اح���دى أغاني�ه���ا 
النه هاملخرج مثير للجدل.. 

اللي ما يطيع يضيع!

ممثل »نفى« مشاركته 
في عمل عربي يصور قريبا 
ومنغث من هاإلشاعة اللي 
خلت املنتجني ما ينادون����ه 
الدرامي����ة..  في أعمالهم 

اهلل يعينك!

تعاون إشاعة
إنت����اج قاعد  مدي���ر 
الوج���وه  يق���ول ح���ق 
النس���ائي���ة اليديدة في 
عمله انه ق���ادر يخليهم 
جن�����وم بني يوم وليلة.. 

خير إن شاء اهلل!

جنوم

)قاسم باشا( األمني العام بدر الرفاعي ومديرة املسرح كاملة العياد ومشرف الورشة د.نادر القنة في صورة تذكارية مع املتدربني بعد تسليم الشهادات لهم 

املتدربة هديل بوقريص تتسلم شهادتها من مديرة املسرح 

بدر الرفاعي وكاملة العياد في مقدمة احلضور 

طوني خليفة

الزعيم عادل إمام محمد عادل إمام

نادر القنة للمتدربين: تمسكوا بالكلمة ألنها أمانة
مفرح الشمري

اختتمت مساء امس االول ورشة فن الكتابة املسرحية التي نظمتها ادارة 
املس����رح باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في الفترة من 4 الى 18 
اجلاري بحضور االمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي ومديرة ادارة املس����رح باملجلس كاملة العياد وعميد املعهد العالي 

للفنون املسرحية د.فهد السليم وذلك في قاعة الندوات مبسرح الدسمة.
بدأ حفل اخلتام بكلمات ترحيبية من عريفته هديل بوقريص التي كانت 
من ضمن املنتسبني للورشة، حيث وجهت حتياتها وحتيات زمالئها في هذه 
الورش����ة الى املجلس الوطني لتوفير مثل هذه األنشطة التي تعم فائدتها 

على احلركة املسرحية الكويتية.
وبعد ذلك ألقى مش����رف الورش����ة د.نادر القنة كلمة شكر فيها املجلس 
الوطني على اقامة الورش����ة ضمن مهرجان »صيفي ثقافي 5« وذلك البراز 
املواهب الكتابية حتى يستفاد منها في املسرح. واوضح القنة انه منذ االعالن 
عن الورشة انتسب اليها 22 متدربا من ذكور واناث كويتيني وعرب وحضر 
اعمالها بصورة فعلية 14 منتس����با فيما لم يكمل اآلخرون اوراق انتسابهم 
لظروف تتعلق بهم ش����خصيا، حيث بلغ عدد املنتس����بني من الكويتيني 11 
منتسبا فيما بلغ عدد املنتسبني من العرب 3. واضاف: انتجت الورشة 24 
نصا مسرحيا تتباين في مستوياتها الفنية والفكرية والثقافية والرؤيوية 
وتتراوح بني البنية الدرامية االسكتشية ومسرحية الفصل الواحد ومن بني 
هذه النصوص ما يصلح للتقدمي الفوري على اخلش����بة ومنها ما ترشحه 

لالخراج بعد اجراء التعديالت املطلوبة.
وتابع القنة: الورش����ة اظهرت مهارات كتابية واع����دة لطاقات ابداعية 
كويتي����ة وعرب، فمنه����م من اقترب من تقنية العبث ومنهم من تش����اكس 
م����ع التاريخ والتراث بعقالنية واعي����ة ومنهم من اصطدم بقوة مع الواقع 
كاشفا تناقضاته وآخرون صاغوا املس����رحية الرومانسية التي افتقدناها 

في املسرح العربي. 
وف����ي ختام كلمته طالب د.نادر القنة املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بانش����اء نادي املس����رح وذلك حتقيقا المنيته ليضم في عضويته 
اهل االختصاص والهواة معا مشيرا الى ان الشباب متحمسون النشاء هذا 
النادي حتى لو كان من جيوبهم اخلاصة وموصيا املنتس����بني لورشته ان 
ينتصروا للحقيقة فال يخيفهم س����يف وال يرهبهم لسان الن الكلمة امانة 

ومسؤولية.
ثم القى مساعد مشرف الورشة وليد الشرف كلمة عبر فيها عن شكره 
وتقديره للمجلس الوطني الختياره هو وزميله جمال الشايجي في العمل 
في هذه الورشة كمساعدين ملشرفها د.نادر القنة الذي منحه الفرصة الكافية 

للتعلم واالستفادة من دروس هذه الورشة.
وبعد ذلك ألقت املتدربة تغريد الداود كلمة باالنابة عن زمالئها املتدربني 
ش����كرت فيها مشرف الورشة د.نادر القنة ومساعديه وليد الشرف وجمال 
الشايجي على جهودهم لتعليمهم فن الكتابة مقترحة على املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب اقامة ورش مسرحية اخرى مبستويات أعلى في 
الكتابة ودعم الهواة في الكتابة املسرحية من خالل اقامة مسابقات سنوية 
في مجال الكتابة للنص املس����رحي. وبعد االنتهاء م����ن القاء الكلمات قام 
االمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي ومديرة 
ادارة املسرح كاملة العياد بتسليم املتدربني شهاداتهم الجتياز هذه الورشة 

مبشاركة مشرف الورشة د.نادر القنة.

في حفل اختتام ورشة »فن الكتابة المسرحية« بحضور األمين العام

»بلسان معارضيك«.. طوني خليفة 
بين »القاهرة والناس« وألعاب »الجديد«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
يطل اإلعالمي طوني خليفة 
خالل الش���هر الفضيل على 
جمهوره من خالل برنامجني، 
األول ح���واري يقدم���ه على 
قناة »القاهرة والناس« بعد 
أن كان أط���ل الع���ام الفائت 
عبر ه���ذه احملطة من خالل 
أثار  الذي  برنامجه »مل���اذا« 

جدال واسعا.
بيد أن برنامجه سيحمل 
ه���ذا العام عنوان »بلس���ان 
معارضيك« وهو من إخراج 
ميالد رعد، وسيصوره خليفة 
في بيروت في استديوهات 
محطة ال� »ام تي في«، حيث 
يستقبل في برنامجه اجلديد 
شخصيات مصرية فقط لها 
باعها في مجاالت مختلفة في 
بلدها، وقد ال تكون مشهورة 
عربيا، لكن كان لها تأثيرها في 
مصر سواء كان سياسيا او 
اجتماعيا أو ثقافيا أو رياضيا 

أو دينيا.
هذا ويط���ل خليفة أيضا 
عبر محطة تلفزيون اجلديد 
ليتواصل م���ع جمهوره في 
موس���م جديد م���ن برنامج 
األلعاب »دوالرات وسيارات«، 
حيث مينح جمهوره املتصل 
جوائز كثيرة، ليعود طوني 
خليف���ة بعد انتهاء الش���هر 
الفضيل لبرنامجه »للنشر« 
ال���ذي يقدمه على شاش���ة 
تلفزيون اجلديد والذي القى 

جناحا كبيرا.

محمد عادل إمام: لم أتقمص 
دور والدي وال أتحدث بطريقته

نفى تطاوله على رئيس الرقابة على المصنفات الفنية

نف����ى الفنان محمد ع����ادل إمام ما تردد ف����ي احدى الصحف 
املصرية وتناقلته قناة فضائية على لس����ان إحدى االعالميات، 
حيث تناول اخلبر ان محمد قام بتقمص دور والده، وانه حتدث 
بطريقته وانه ذهب الى الرقيب د.سيد خطاب رئيس الرقابة على 
املصنف�������ات الفنية وطلب منه االفراج عن فيلم »ابن الرئيس« 
حيث اعترضت الرقاب����ة من قبل على السيناريو، وانه كان عنيفا 
أثناء كالمه مع الرقيب وطلب منه سرعة االفراج عن السيناريو 

متهيدا لبدء التصوير.
وأكد محمد امام انه ل���م يتعامل مطلقا مع اي شخص أيا كان 
من منطلق انه ابن الزعيم عادل امام قائال: أنا لم أقم بذلك حينما 
كنت طفال، فكيف أق����وم به وقد أصبح����ت ش����ابا مستقال، ما 
حدث هو انني تقابلت مع د.س����يد خطاب في املسرح وحتدثت 
معه بطريقة مهذبة متس����ائال عن االسباب التي متنع االف���راج 
ع����ن الفيلم ولكن لم أتطاول علي����ه مطلقا ولم أحاول فرض أي 
ش����يء عليه ود.خطاب معروف انه رجل صاحب قرار وال يؤثر 

عليه أحد.
اجلدي����ر بالذكر ان الفنان محمد عادل إمام قدم جتربة سينمائية 
م����ع وال����ده الزعيم عادل ام���ام في فيل���م »حس����ن ومرقص« 

وحظي بثناء كبير.

مصادر لـ »األنباء«: كارول سماحة 
التزال تقرأ سيناريو »الشحرورة«

حّذرت أصدقاءها من الوجبات السريعة

إصابة راندا البحيري بتسمم في مارينا

القاهرة ـ سعيد محمود
أصيبت النجمة الش���ابة راندا البحيري بالتسمم أثناء قضائها اجازتها الصيفية برفقة 

زوجها رجل االعمال سعيد جمال وطفلها االول ياسني في مارينا بالساحل الشمالي.
وكتبت راندا على صفحتها الش���خصية مبوقع »الفيس بوك« في الس���اعات االولى من 
نهار اخلميس املاضي: التس���مم وصل لالمعاء، واملستشفيات في مارينا تعبانة، أنا تعبانة 

أوي وحرارتي 40.
وحذرت راندا أصدقاءها من خطورة تناول الوجبات الس���ريعة اجلاهزة من املطاعم ألن 
هذا ما تسبب في إصابتها بالتسمم.وقالت: أنا كنت هاموت امبارح، احلمد هلل حلقوني في 

آخر حلظة.
ومن املعروف ان راندا قد تزوجت في 2009 من رجل االعمال سعيد جمال، الذي تعرفت 
عليه وتطورت عالقتهما بس���رعة وقررا االرتباط، ومت عقد القران في اطار عائلي جدا، ولم 
يحضره سوى عدد قليل من أفراد االسرتني فقط، كما قاموا باالحتفال بعيد ميالد راندا، الذي 

مت فيه عقد القران، وأجنبت طفلها االول ياسني في االيام االولى من شهر يونيو املاضي.
يذكر ان الفنانة راندا البحيري كانت قد انتهت اخيرا من تصوير دورها في أحداث اجلزء 
الثاني من مسلسل »حلظات حرجة«، الذي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو واكد وعمرو 
يوس���ف وهشام سليم وبشرى وأمير كرارة واميي سمير غامن ويسرا اللوزي واحمد حامت، 

وكتب له القصة والسيناريو واحلوار احمد الناصر، ومن اخراج احمد صالح.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد أن تداولت وس���ائل اإلعالم خبر اختيار الفنانة كارول سماحة لتجسيد دور الفنانة 
صباح في املسلسل الذي يروي قصة حياتها والتأكيد على توقيع العقد معها، أكدت مصادر 
مقربة من الفنانة ل� »األنباء« ان سماحة التزال تقرأ في السيناريو الذي عرضته عليها شركة 
اإلنتاج، ولم تبد أي موافقة حتى الس���اعة، كما لم يتم التعاقد معها حتى اآلن كما نشر في 
بعض الصحف، مؤكدة ان دور »الشحرورة« ليس من السهل قبوله دون دراسة جيدة له.

م���ن جهة أخرى، تتحضر س���ماحة لتصوير كليبها اجلديد »خلي���ك بحالك« من كلمات 
وأحلان الفنان مروان خوري، واخراج الفرنس���ي »تييري فيرن« والذي سبق وقدمت معه 
أغنية »أقول أنساك« من ألبومها األخير »حدودي السما«. هذا وحتيي سماحة بداية الشهر 

املقبل في سورية حفل ختام مهرجان »قلعة احلصن«.

لم تتعاقد على العمل أو تبد أي موافقة حتى الساعة

كارول سماحة

راندا البحيري


