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مقدمة برامج بعد ما »حنت« 
عل���ى مس���ؤولني القن���اة اللي 
تشتغل فيها بتغيير طاقم عملها 
هاأليام متضايقة ألنه املسؤولني 
استبعدوها من دورتهم اليديدة 

ألن طلباتها وايد.. تستاهلني!

م���ع  »اختل���ف«  مذي���ع 
مسؤولينه علشان مو معطينه 
وال برنامج في الدورة اليديدة 
ويفكر انه يصعد األمور بلجوئه 
الى احد اعضاء مجلس األمة.. 

اهلل كرمي!

استبعاد تفكير
متعهد حفالت غنائية هاأليام متضايق 
ألنه املسلسل السوري اللي يبي يسوقه 
على القن���وات طاح بچبده بس���بة انه 
منتجينه موزعينه على القنوات وصاحبنا 
»خرج« من املولد بال حمص.. يبه انت 

وين والتسويق وين!

تسويق

على مسرح الدسمة بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة

انطالق الدورة السابعة لمهرجان »أيام المسرح« الليلة 

مفرح الشمري
تنطلق مس����اء اليوم أنش����طة الدورة 
السابعة ملهرجان أيام املسرح للشباب الذي 
تنظمه الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
اعتبارا من اليوم وحتى 7 أكتوبر املقبل، 
وذلك في مسرح الدس����مة بحضور نائب 
املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
ورئيس املهرجان جاس����م يعقوب ومدير 

املهرجان عبداهلل عبدالرسول.
 وسيتخلل حفل االفتتاح الذي سيتصدى 
إلخراجه علي وحيدي ولتقدميه املذيعان 

س����الم بن رضا وبش����رى الرامزي عرضا 
مس����رحيا بعنوان »جنوم على الطريق« 
لفرقة مس����رح الشباب وهو عرض خارج 

املسابقة الرسمية.
من جانب آخر، استضاف املركز اإلعالمي 
للمهرجان مساء امس االول د.خليفة الهاجري 
الذي حتدث عن شعار املهرجان »سينوغرافيا 
املشهد املسرحي« بإسهاب، متمنيا ان يتحقق 
ذلك في العروض املشاركة وأدارت الندوة 
املذيعة نورهان عماد الدين، ثم استضاف 
املرك����ز اإلعالمي مدي����ر املهرجان عبداهلل 

عبدالرسول من خالل مؤمتر صحافي أعلن 
فيه رئيس وأعضاء جلنة حتكيم الدورة ال� 
7 وهم سليمان الياسني )رئيسا( وعضوية 
كل من د.عنبر وليد ودخيل الدخيل ومشعل 
العنزي والزميل شريف  املوسى ود.علي 

صالح وعبداهلل العابر.
ومتنى عبدالرسول من الفرق املشاركة 
املنافسة الشريفة حتى تكون هذه الدورة 

ناجحة بكل املقاييس.
من جانبه شكر رئيس اللجنة اإلعالمية 
توفيق العيد جميع وس����ائل اإلعالم على 

حرصها لتغطية أنشطة املهرجان، متمنيا 
للجميع التوفيق.

يذك����ر ان الدورة الس����ابعة للمهرجان 
اختارت ش����عار »س����ينوغرافيا املش����هد 
املسرحي« الذي طلبت اللجنة املنظمة من 
الفرق املشاركة إبرازه بالشكل املطلوب في 
عروضها املسرحية حتى تتحقق ماهية هذا 
الشعار لدى جمهور املسرح وذلك بانطالق 
عروض املس����ابقة الرسمية غدا اخلميس 
من خالل مسرحية »املكيد« لفرقة مسرح 

اخلليج العربي.

مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول مع رئيس اللجنة اإلعالمية توفيق العيد د.خليفة الهاجري مع املذيعة نورهان عماد الدين أثناء املؤمتر

تجربة  الخلف السينمائية غدًا
يستضيف املركز االعالمي ملهرجان 
ايام املسرح للشباب السابع في الساعة 
5:30 مساء غد مبقره في مسرح الدسمة 
املخرج املتألق احمد اخللف للحديث عن 
جتربته السينمائية من خالل اخراجه 
لفيلم »سالم« الذي حصد العديد من 
اجلوائز العاملية في الفترة الس���ابقة 
وسيدير اللقاء الناقد السينمائي الزميل 
عم���اد النويري مدير ن���ادي الكويت 

للسينما.
وسيليه في الساعة 6:30 مساء لقاء 
مع مهندس الديكور الشاب فيصل العبيد 
للحديث عن جتربته ف���ي هذا املجال 
وسيتولى ادارة اللقاء الزميل محبوب 

العبداهلل.

بروموشن فيلم »سالم«

املخرج أحمد اخللف

أصالة: الحياة حلوة مع العريان
عشاق لطيفة يستنكرون سجن »مجنونتها«

بعد وصفه لمسلسل »ملكة في المنفى« بأنه يزور التاريخ

الجندي: كنت أتمنى تهنئة من إمام بداًل من مهاجمته لي
القاهرة ـ سعيد محمود

قالت الفنانة نادية اجلندي انها كانت تتمنى أن يوجه لها الفنان 
عادل امام التهنئة مبناسبة جناح مسلسلها االخير »ملكة في املنفى«، 
بدال من مهاجمته، ووصفه للمسلس���ل بأنه تزوير للتاريخ، وقلب 

للحقائق.
ردت الفنانة نادية اجلندي على حديث أحد أعضاء نادي »ليونز 
الس���الم الدولي«، في االحتفال الذي أقامه النادي الس���رة املسلسل 
حول موقف الفنان عادل امام من املسلس���ل، قائلة: غريب أن يهاجم 
فنان بحجم عادل امام املسلسل، بدال من أن يوجه لي التهنئة، مثلما 
فعلت السيدة جيهان السادات، وجنوم زمن الفن اجلميل: هند رستم 

وماجدة الصباحي ونادية لطفي ومحمود عبدالعزيز.
وأكملت: شيء محزن أن يقوم زميل مبهاجمة عمل ناجح لزميلة، 
وعموما هذه الظاهرة أصبحت سمة موجودة في الوسط الفني حاليا، 
وبدال من أن يجته���دوا لتقدمي أعمال ناجح���ة للجمهور، يوجهون 
االنتقادات لزمالئهم، وأنا لن ألتفت الى هذا الكالم، ولن أجعله يفسد 

فرحتي بنجاح العمل.
وأكدت اجلندي، أن قرار أنس الفقي وزير االعالم وم.أسامة الشيخ 
رئيس احتاد االذاعة والتليفزيون، بعرض املسلس���ل على شاش���ة 
التلفزيون املصري في رمض���ان، كان ضربة قاصمة وموجعة لكل 

من هاجم العمل وحاول استبعاده من العرض.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ضمن املوسم اجلديد لبرنامج »كالم نواعم« وفي 
حلته اجلديدة، تنتق����ل النواعم في هذه احللقة إلى 
سورية الستضافة الفنانة أصالة التي أطربت بصوتها 
اخلالب النواعم على مدار احللقة باألغاني اخلليجية 
من ألبومها األخير وفي حوار جريء تطرقت »النواعم« 
إلى مواضيع تنوعت ما بني الزواج والعائلة والفن.

وفي الفقرة األولى من البرنامج ومحورها أعمالها 
اجلديدة وكثرة أغانيها اخلليجية، ترد أصالة على هذا 
االتهام بحبها لهذا اللون وبالذوق الرفيع الذي يتمتع 
به اجلمهور اخلليجي لتؤكد انها تهتم بكل اجلمهور 
العربي، معبرة عن سعادتها بإطالق ألبومها األخير 
 Platinum Records قانون كيفك« من توزيع شركة«

.MBC التابعة ملجموعة
اما في الفقرة الثانية فيتطرق احلديث الى الزواج، 
حيث اعترفت أصالة بأنها ت����رى احلياة حلوة بعد 
زواجها من طارق العريان وأنهما اليوم يشكالن عائلة 
سعيدة بوجود أوالدها وأوالده، وتنفي االشاعات التي 

تفيد بأن بينهما خالفا او أنهما انفصال.
وف����ي تعليق خ����اص من طارق العري����ان، تقوم 
»النواعم« باختبار مدى عمق العالقة والتناغم الفكري 
بينهما بتوجيه نفس األسئلة للطرفني لتقوم من بعدها 
باملقارنة بني أجوبتهما. وتتحدث أصالة بصراحة عن 
أصدقاء الوسط الفني وتخبرنا بتفاصيل عالقتها مع 
الفنانة أحالم، وفي الفقرة األخيرة جتيب عن أسئلة 

اجلمهور املوجهة لها عبر البالزما.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
امت���أت الصفح���ة الرس���مية للفنانة 
التونس���ية لطيفة على املوقع االلكتروني 
»الفيس بوك« بجملة احتجاجات من عدد 
كبير من »الفانز« وعش���اقها ومحبيها إثر 
قرار س���جن إلحدى معجباتها والتي لقبت 
مؤخرا ب�»مجنونة لطيفة«، منتقدين تصرف 
لطيفة بشدة جتاه تلك الفتاة التي تعشقها 
لدرجة اجلنون، مؤكدين أن ما فعلته الفتاة 

كان بدافع من احلب واإلعجاب.
وجاءت موج���ة االحتجاجات هذه بعد 

ان ألقت الصحافة التونس���ية الضوء على 
خبر انتصار الفنانة التونسية لطيفة على 
مجنونتها التي لقبت بلقب »مجنونة لطيفة« 
واس���تطاعتها انتزاع حكم قضائي نهائي 
من الدائرة اجلنائية السادسة في احملكمة 
االبتدائية في تونس، حيث حكم على تلك 
الفتاة بالسجن 12 شهرا كاملة منقسمة إلى 
6 شهور عن إساءتها للطيفة عبر الشبكة 
العمومية لالتصاالت، و6 أشهر بسبب لفت 
النظر العلني لتسجيالت إلكترونية مفبركة 

أصالة مع زوجها طارق العريانبها »فجور«.

نادية اجلندي عادل امام

القفاص: الوسط الفني يقود اإلنسان إلى الخطيئة ولذلك سأعتزل بعد 
الحج.. وسعاد عبداهلل كانت بمثابة المخرج المنفذ لـ »زوارة الخميس«

أكد البحريني محمد القفاص مخرج مسلسل 
»زوارة اخلميس« الذي يعرض حاليا على 
MBC1، ان النجمة الكويتية س���عاد عبداهلل 
كانت املخرج املنفذ عمليا للمسلسل بفضل 

اهتمامها الشديد بجميع التفاصيل.
وشدد على ان وجوده في الوسط الفني 
لن يتخطى عشر سنوات، وانه سيعتزل بعد 
أداء فريضة احلج، مشيرا الى ان انشغاله في 

عمله يجعله مقصرا في حياته الزوجية.
وأوضح القفاص انه نشأ في بيئة متوسطة، 
وانه دائما يحاول ان يعبر عن هذه البيئة من 
خالل أعماله الدرامية، حتى ينصر هذه الفئة 

املستضعفة، ويعبر عن مشكالته.
وقال املخرج البحرين���ي في مقابلة مع 
برنامج »نلتقي مع بروين« على قناة »دبي«: 
أكون سعيدا دائما عندما أعمل مع فنانني كبار 
مثل النجمة سعاد عبداهلل، خاصة ان لهم دورا 
مميزا داخل كواليس العمل بخبرتهم الكبيرة 

والطويلة طوال تاريخهم الفني.

وأضاف: سعاد كانت مبثابة املخرج املنفذ 
عمليا خالل مسلسل »زوارة اخلميس« بفضل 
متابعته���ا لأداء، ولكل كبيرة وصغيرة في 
العمل سواء خاصة بدورها او بالعمل ككل، 

لقد بذلت مجهودا كبيرا.
وأوضح املخ���رج البحرين���ي ان العمل 
كصورة إخراجية يعد مبثابة التحدي واملغامرة 
احملسوبة ألنه من األعمال الصعبة، اذ يتواجد 
أكثر من 24 جنما يجتمعون في لوكيش���ن، 
معتبرا ان هذا القدر الكبير من النجوم كان 
عبئا ثقيال، فضال عن ان كل جملة تأتي على 
لسان أحدهم متثل لبنة رئيسية في اخلط 

الدرامي.
وحذر القفاص من ان الفن ال يحترم في 
اخلليج، ذلك النه مليء باملجامالت والدخالء 
على املهنة، مشيرا الى انه ليس هناك مقاييس 
او معايير الختيار الفنانني، اذ ان العالقات 
واملصالح هي التي حتدد كل شيء في الفن، 
مشيرا الى ان البعض يفهم معنى النجومية 

بش���كل خاطئ، إذ ان هناك فنانني أساطير 
ومبدعني لكنهم ليسوا جنوما، فيما هناك جنوم 
مشهورون لكنهم ليسوا فنانني مبدعني، خاصة 
ان النجومية مرحلة مؤقتة في حياة الفنان 
احلقيقي وغير احلقيقي، مؤكدا ان وجوده 
في الوسطي الفني لن يتخطى عشر سنوات، 
مش���يرا الى انه ال يتخيل ان يستمر في هذا 
املجال بكل ما فيه من صعوبات ومتناقضات 

في كل شيء.
وكشف القفاص انه سيعتزل الفن، ويبتعد 
عنه نهائيا بعد أداء فريضة احلج، خاصة ان 
الفن ال يتفق م���ع االلتزام الديني، الفتا الى 
ان الوسط الفني يقود االنسان الى اخلطيئة 

أكثر من االلتزام او النور.
وأش���ار الى ان عمله في الفن يستحوذ 
على كل وقته، مما أثر على رعايته ألسرته، 
وجعله دائما يشعر بالذنب، وانه مقصر في 
حياته الزوجية، وال يعطي زوجته وطفليه 

� محمود وحنني � االهتمام الكافي. الفنانة القديرة سعاد عبداهلل والنجم محمد املنصور في مشهد من مسلسل »زوارة اخلميس«املخرج البحريني محمد القفاص


