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ممثل قاعد يدّلع نفس���ه 28
بأعم���ال اح���د املنتجني الن 
هاملنتج »يسمع« نصايحه 
وما يقدر يشتغل من غيره 
مث���ل ما يق���ول: احلمد هلل 

والشكر!

دلع
محطة كويت fm دورتها 
العديد من  الرمضانية فيها 
 برام���ج املس���ابقات نتمنى 
ما تكون سلق بيض علشان 
 يس���تفيد منها املس���تمع.. 

ننطر ونشوف!

مسابقات
 ممثل���ة بعدم���ا طردها 
أحد املنتجني من لوكيشن 
ق���ررت  اليدي���د   عمل���ه 
االنتقام من���ه النه طردها 
 ظل���م مث���ل م���ا تق���ول.. 

خير إن شاء اهلل!

ظلم

عمرو دياب متهم بتحطيم »بوسترات« تامر حسني
وأنقذ 3 شباب في حفل مارينا بعد إصابة 5 فتيات

االطفاء الذين انتشروا في املكان 
من إخمادها ودعوة الشباب لعدم 
إشعالها مرة أخرى. وأنقذ عمرو 
ثالثة من الشباب قبل الفتك بهم 
من قبل البودي جارد بعد كسرهم 
للحواجز االمنية وصعودهم على 
املسرح الحتضانه أو تقبيله، حيث 
أمسك بأيديهم أنزلهم بنفسه من 

على املسرح.

دياب نفسه. اجلدير بالذكر ان عمرو 
دياب ق����د أقام حفلته الس����نوية 
بالساحل الشمالي وخالل احلفل 
كادت االلعاب النارية أن تتسبب في 
كارثة حينما جتمع أكثر من عشرة 
شباب وفتيات وقاموا بعمل دائرة 
وقاموا بإشعالها لينتشر شررها 
لتصيب أكثر م����ن خمس فتيات 
بإصابات طفيف����ة ليتمكن رجال 

بعض األشخاص كانوا يستقلون 
س����يارات قام����وا بتحطي����م تلك 
البوسترات والذوا بالفرار بعدما 
أعلنوا ان هذه البوسترات ال يجب 
أن تكون موجودة أثناء مرور عمرو 
دياب إلحياء حفلته مبارينا وان 
البوسترات التي يجب أن توضع 
بوس����ترات عمرو دياب فقط، مما 
يؤكد ان هؤالء األشخاص من طرف 

القاهرةـ  سعيد محمود
غض����ب الفنان تامر حس����ني 
بشدة مما تعرضت له البوسترات 
اإلعالنية اخلاصة به التي صورها 
مؤخرا لش����ركة بول����س العاملية 
للنظارات ولشركة املياه الغازية 
املوج����ودة على طريق الس����احل 
الشمالي بعدما تعرضت للتكسر 
والتهش����يم التام من قبل بعض 
األشخاص الذين رفض تامر حسني 
اإلفصاح عنهم، مؤكدا ان األشخاص 
الذين تس����ببوا في تلك اخلسائر 
ما هم إال مدفوعون من أشخاص 
أصحاب نفوس ضعيفة يعرفهم 
اجلمهور جيدا فعلوا هذا التصرف 
اإلجرامي ع����ن قصد بدافع احلقد 
والكراهية من جناح تامر حسني. 
ف����ي حني أكد أحم����د رضا رئيس 
الشركة املسؤولة عن البوسترات 
أنه فوجئ ببعض العاملني بالشركة 
كانوا موجودين بالقرب من مكان 
البوسترات اإلعالنية اخلاصة بتامر 
حسني ليخبروه عبر اتصال هاتفي 
ان البوس����ترات أصيبت بتلفيات 
بالغ����ة فتوجه على الفور للمكان 
نفسه ليخبره العاملون ان هناك 

املؤدي الى الفندق.
وقالت ش���داد إنها جس���دت 
ش���خصية »وفاء« وه���ي فتاة 
مثقفة تأتي من اخلارج وحتاول 
تعليم فتيات مدينتها بأهمية نظم 
املعلومات واالنترنت لكنها تواجه 
بعض املشكالت التي تتغلب عليها 
وفعال يتحقق لها حلمها وتعود 
الى أميركا حي���ث يعمل زوجها 
هناك. ومن املواقف الطريفة، تقول 
شداد في أحد املشاهد: كنت احاول 
إقناع اخلطابة والفنانة الشعبية 
»ثريا« بتطوير أسلوب مهنتها 
الذي ميكن  باستخدام االنترنت 
أن يجع���ل منها خطابة ومطربة 
شعبية عاملية في ثوان. وطلبت  
منها الغناء وعندما تقوم »ثريا« 
بذلك ينفجر اجلمهور بالضحك ألن 
صوتها غير جميل فأقوم باالختباء 
خلف ميمي جمال وأعيد ما غنته 
بصوتي فيصف���ق لي اجلمهور 
طويال حتى انهن طلنب مني عدم 

التوقف.

دار« التي دفعت اجلمهور للوقوف 
والتلويح باألع���الم اخلليجية، 
ملمحة الى أن اجلمهور النسائي 
الكثيف دفع رجال األمن لزيادة 
سيارات الشرطة واملساهمة في 
التنظيم وحفظ األمن الى درجة 
تسببت في زحام شديد للطريق 

الكبير مما زاد حماسهن في األداء 
فوق اخلشبة، حيث اكدت الفنانة 
منى شداد أنها أشعلت اجلمهور 
بغنائه���ا ملجموعة من األغنيات 
الناجحة مثل »سري حبي« و»ما 
علينا« للمط���رب الكبير أبوبكر 
سالم وكذلك األغنية الشهيرة »يا 

تفاعل اجلمهور النسائي الكثيف 
الذي غص به مسرح »املفتاحة« 
ف���ي مدينة »أبها« بالس���عودية 
النسائية  مع جنمات املسرحية 
»حرميكو« املصرية ميمي جمال 
والكويتية منى شداد والبحرينية 
س���عاد علي والسعوديتني هالة 
احلكيم وكلثوم عسيري. وانتظرت 
املعجبات بطالت العرض خارج 
املسرح اللتقاط الصور التذكارية 
أو تسجيل اللقطات على الهواتف 
احملمولة وسط تواجد مكثف من 

رجال األمن والشرطة.
وتعد املسرحية التي عرضت 
مبناسبة مهرجان »أبها« الكوميدي 
الدولي األول، املسرحية النسائية 
األولى التي تتجاوز مدة عرضها 
الساعة والنصف وتشارك فيها 
جنمات عربيات، حيث ش���هدت 
حضورا نسائيا كثيفا جتاوز 3500 
بني امرأة وفتاة في سابقة أولى من 
نوعها. وقالت جنمات املسرحية 
إنهن فوجئن باحلضور النسائي 

بطالت »حريمكو« ينتزعن إعجاب النساء في »أبها«

منى شداد

عمرو دياب تامر حسني

ُأدخل إحدى مصحات تونس إثر وعكة صحية

صباح فخري لهيفاء: رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه
القاهرة ـ سعيد محمود

اعل���ن مصدر رس���مي ان 
 الفنان السوري صباح فخري 
)77 عام���ا( الذي قام مس���اء 
الثالث���اء املاضي بإحياء حفل 
غنائي في مهرج���ان قرطاج 
الدولي ادخل إحدى املصحات 
في تونس العاصمة إثر توعك 

مفاجئ ألم به.
وقال���ت وكال���ة األنب���اء 
التونسية إن الرئيس التونسي 
زين العابدي���ن بن علي كلف 
الرؤوف  الثقافة عب���د  وزير 
الباسطي بزيارة الفنان السوري 

لالطمئنان على صحته.
ولم توضح الوكالة مرض 
الفنان الس���وري وال التاريخ 

إلى املصحة،  الذي أدخل فيه 
واكتف���ت بالق���ول إن صباح 
فخري أعرب عن عميق شكره 
وواف���ر امتنانه للفتة النبيلة 
السامية التي خصه بها الرئيس 

التونسي. 
من جانب اخر انتقد الفنان 
السوري املوجة الفنية السائدة 
حاليا مؤكدا ان���ه في املاضي 
كان املطربون يغنون من أجل 
الفن فقط أما اآلن فان الناس 
تغني من أجل التجارة. وقال 
فخري: فنانة تغني في حوض 
االستحمام أو فنان يغني على 
حمار وأخرى تغني الواوا. مباذا 

نفسر ذلك؟!
وأضاف فخري في املؤمتر 

ال���ذي أقيم على  الصحاف���ي 
هام���ش حفلته ف���ي مهرجان 
قرط���اج انه ال يكره هيفاء بل 
بالعكس هي صديقة مقربة وقد 
جمعه بها حفل فني في تونس 
 وحتديدا في مدينة احلمامات، 
وغنت قبل���ه ولكن اجلمهور 
لم يصف���ق لها فقدمت وصلة 
ثانية وثالث���ة واجلمهور لم 
يتفاعل معها فقالت للجمهور: 
أعرف أنك���م أتيتم لتتفرجوا 
علي وتستمعوا لصباح فخري، 
ووقتها صفق لها اجلمهور ألنها 
بذلك أخرجت نفسها من احلرج 
الش���ديد الذي شعرت به أمام 
اجلمهور، ورحم اهلل امرأ عرف 

قدر نفسه.

هيفاء وهبي

محمد احلملي

زينة كرم أحمد ايراج أحالم حسن

صباح فخري

أربعة أشقاء يحاولون تخليص إحدى المدن من الشر

الحملي: »المدينة الثلجية«.. أسطورة ذات قيمة فنية
والعنف باستخدام عقولهم من أجل اخلير 

والسالم.

فانتازيا غنائية

واستطرد: احداث املسرحية تدور في 
اطار من الفانتازيا الغنائية املوجهة جلميع 
اطياف املجتمع ويتصدى لها نخبة متميزة 
من النجوم وكلمات االغاني للشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة الصباح وتصدى لتلحينها 

فرقة »ستيج چروب«.
وتابع: امتنى ان نقدم عمال يس����تفيد 
منه اجلمهور عند عرضه فترة عيد الفطر 
ونعدهم بان نقدم لهم مس����رحية راقية 
متكاملة العناصر لتحقيق هدف فرقتنا 
وهو نشر ثقافة املسرح احلقيقي بصورة 

مشرفة.
يذكر ان الفنان محمد احلملي سيعقد 
مؤمترا صحافيا خالل ايام للكش����ف عن 
مفاجأة جديدة تتعلق مبسرحية »املدينة 
الثلجي����ة«، واملؤمتر س����يكون بحضور 
الشاعر الش����يخ دعيج اخلليفة وجنوم 

املسرحية بالكامل.

مقتبس����ة من اس����طورة عاملية معروفة 
حتكي عن اربعة أشقاء يحاولون تخليص 
احدى املدن من الشر الكامل احمليط بها 
باحتادهم، حيث يحاربون الظلم والكذب 

على ان املسرحية عبارة عن مدرسة فنية 
ومزيج من عدة مدارس السيما انها ذات 

قيمة فنية وليست جتارية.
الثلجية«  واضاف قائ����ال: »املدين����ة 

عبدالحميد الخطيب
قرر الفنان الشاب محمد احلملي خوض 
جتربة االنتاج الفني ألول مرة من خالل 
مسرحية االطفال »املدينة الثلجية« وهي 
من اع����داده واخراجه وبطولة نخبة من 
جنوم املسرح منهم: الفنانة احالم حسن، 
احمد ايراج، نورة العميري، عبداحملسن 
العمر، زينة كرم وبدر الشعيبي باالضافة 
الى الفرقة االستعراضية اخلاصة بفرقة 

»ستيج چروب«. 

خطوة جريئة

وع����ن املس����رحية اكد احلمل����ي انه 
يعشق مس����رح الطفل ويعتبر خوضه 
النتاج مسرحية خاصة بهم خطوة مهمة 
وجريئة ملا لهذا املس����رح من اهمية في 
تربية النشء وتوعيتهم بالقيم في اطار 
تربوي، مشيرا الى انه يسعى من خالل 
الى ايصال رس����الته  الثلجية«  »املدينة 
الفنية التي اوجدها في اعماله املسرحية 
التي ش����ارك بها في املهرجانات احمللية 
للجمهور العادي، ومشددا في نفس الوقت 


