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معد ومخرج اذاعي »حس« انه 
الكالم اللي قاله في احد حواراته 
الصحافية قوي وايد بعدما انتقدوه 
عليه ربعه واملسؤولني، واملصيبة 
انه قط السالفة على غيره.. اذا مو 

قد الكالم ال تقوله ياحلبيب!

ممثل���ة خليجي���ة »وفت« 
بوعدها الحد املنتجني بأنها ما 
تشتغل مع غيره بالفترة الياية 
بس صاحبتنا تفاجأت انه املنتج 
كش���ت فيها وعطا دورها حق 

صاحبتها.. اهلل يعينچ!

انتقاد وعد
مطرب بعد ما قرر اعتزال 
الغناء النه في »حروب« تشن 
عليه من بعض زمالئه، هااليام 
قاعد يدور على شركة انتاج 
علشان تنتج ألبومه اليديد.. 

احلمد هلل والشكر!

حروب

استضافه المركز اإلعالمي لمهرجان أيام المسرح

في ثاني عروض مهرجان أيام المسرح السابع للشباب

السليم: على »المعهدالمسرحي« أن يحفظ مكانتة األكاديمية

 »مركب« معهد  الفنون المسرحية.. »طبع« بالدسمة!
 خالد السويدان

ضمن انش����طة مهرجان أيام المسرح للشباب في 
دورته الس����ابعة قدمت فرقة مس����رح المعهد العالي 
للفنون المسرحية مسرحية »المركب« تأليف الزميلة 
هديل الفهد وإعداد واخراج علي محس����ن عبدالرضا 
وبطولة عبداهلل السيف، عبدالعزيز النصار، يوسف 
الصالح، موسى كاظم، فاطمة القالف، خالد السجاري 

وعبداهلل النصار.

فكرة مستهلكة

تدور فكرة المسرحية حول امبراطور متسلط يتبع 
كالم زوجته المتحكمة التي تدير شؤون البالد من خالل 
السيطرة على أفكاره، خاصة انه سكران طوال الوقت 
باالضافة الى طمع وزرائه وسعيهم وراء مصالحهم 

الشخصية دون النظر الى مصلحة الوطن. 
الفكرة مستهلكة وتم تناولها بطرق مختلفة ليس في 

المسرح فقط وانما في التلفزيون والسينما ايضا.

عزف حي

للموس����يقى دور كبير في العروض المس����رحية 
وفي »المركب« طغى هذا العنصر على باقي عناصر 
العرض، ولعل الش����يء الجيد الذي يحس����ب هو ان 
العزف كان حيا من قبل فرقة مسرح الخليج العربي 

الموسيقية.

أين األداء؟!

يتسم طالب المعهد العالي للفنون المسرحية بحبهم 
للتمثيل وإخالصهم لالدوار التي يقدمونها ومعايشتهم 
لالدوار بكل تفاصيلها ولكن ما شهدناه في »المركب« 
كان عكس ذلك، حيث أخفق الفنان يوس����ف الصالح 
في تجسيد ش����خصية الرجل األعمى في استخدامه 
للعدسات الالصقة باللون االبيض لتعطينا االيحاء 
بأنه أعمى وفي اعتماده على العصا والتي كان يقودها 

وال تقوده في اكتشاف ما أمامه.
وقدم����ت فاطم����ة الق����الف أداء ضعيف����ا في دور 
االمبراطورة وبلغت ذروة الضعف في عدم تفاعلها 
مع اكتش����اف خيانة زوجه�ا رغم هول الموقف الذي 

تعرضت له.
العمل بشكل عام ال يليق بمستوى المعهد العالي 
للفنون المسرحية، وال يرقى للمشاركة في المهرجان.. 

وباختصار فإن »المركب« طبع بالدسمة!

املرك����ز االعالمي  اس����تضاف 
ملهرجان أيام املس����رح للش����باب 
السابع مساء أمس االول في مقره 
مبسرح الدسمة،عميد املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.فهد السليم، 
والذي حتدث عن مخرجات املعهد 

منذ تأسيسه وحتى اآلن.
الن����دوة بترحيب من  ب����دأت 
عريفتها املذيعة عهود أحمد التي 
أشادت باجلهود التي تقدمها الهيئة 
العامة للشباب والرياضة من خالل 
أيام  تنظيمها ألنش����طة مهرجان 
املسرح للشباب ثم قال د.السليم: 

أوجه شكري للجنة املنظمة ملهرجان 
أيام املس����رح للشباب على اجلهد 
الكبير الذي تبذله لتميز املهرجان 
من بني املهرجانات املسرحية املقامة 

على أرض الكويت.
واستطرد: سعيد بوجودي في 
املركز االعالمي للمهرجان للحديث 
عن مخرجات املعهد العالي للفنون 
املسرحية التي وهلل احلمد واضحة 
للعي����ان، وهذا ي����دل على اخلطة 
التي يسير عليها املعهد من خالل 
توجيهات وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، 

فمنذ تأسيسه عام 1973 وحتى يومنا 
هذا حققنا العديد من االجنازات في 
احملافل احمللية والعربية والدولية، 
وهذا ليس بغريب على أبناء هذا 
الوطن الذين يحرصون دائما على 
رفع اسم وطنهم عاليا في جميع 

احملافل.
وأش���ار الى ان املعهد العالي 
للفنون املسرحية يحرص على 
دعم أي مهرجان يقام في الكويت 
واخللي���ج، خاصة ان���ه الصرح 
االكادميي الوحي���د في املنطقة، 
متمنيا كل توفيق للطلبة لتحقيق 

اعلى مراتب النجاح في مسيرتهم 
العلمية والعملية.

وحول اس���تثناء فرقة املعهد 
من املرور أمام جلنة املشاهدة رد 
قائال: استثناء »املعهد« جاء من 
منطلق انه يجب على املعهد أن 
يحفظ هيبة ومكانتة االكادميية، 
خصوصا انه الصرح الفني الوحيد 
في منطقة اخلليج. وتابع: وعما 
أش���يع عن اني فرضت سطوتي 
حيال ه���ذا االمر، أقول إن املعهد 
ليس فقط فهد الس���ليم، بل هو 
ادارة تعليمية ومناهج وأس���س 

تعليمية.
وأضاف: ما حصل ليس تقليال 
من قيمة جلنة املشاهدة أو ادارة 
املهرجان. وعرضنا املسرحي يقيم 
من قبل جلنة التحكيم واجلمهور. 
وعن اخلطط اجلديدة التي سيتبعها 
املعهد قال السليم: ستكون هناك 
ادارة جديدة للمعه��د بكل أقسامها 
سنعلن عنها قريب��ا، اضافة الى اننا 
القس���م  سنقوم باالع��الن ع���ن 
الراب����ع وه����و قس����م التلفزيون 
وس����تك��ون هن����اك ت��ع���ديالت 

املذيعة عهود أحمد مع د.فهد السليمفي بعض املناهج التعليمي��ة.

جانب من اللوحات املسرحية في العرض

مشهد من »املركب«

في الحلقة النقاشية الخاصة بمسرحية »المركب«

كلمات »المديح« تسببت في مغادرة الحضور!
 مفرح الشمري

ج���اءت الحلق���ة النقاش���ية الخاصة 
بمسرحية »المركب« والتي تصدى إلدارتها 
أستاذ قسم التمثيل واإلخراج هاني النصار 
مليئة بعبارات المديح والثناء رغم العيوب 
الكثيرة التي شابت العرض، وانعكس ذلك 
على فريق عمل المسرحية والذين تحدثوا 
وكأنهم حققوا »نص���را« كبيرا من خالل 
عرضهم المتواضع الذي ال يليق بسمعة 

المعهد العالي للفنون المسرحية.
ولم تخل ردودهم من الطابع االستهزائي 
خاصة عندما س���ألت الزميلة مي العيدان 
مخرج العمل عن »كرس���ي الملك« والذي 
وصفته بأنه من محالت »الضجيج« فرد 
عليها المخرج ان الكرسي قيمته 300 دينار 
ما آثار استغراب الحضور الذين شعروا 

بأن المخرج يستخف بعقولهم.
ودفع���ت كلمات المدي���ح التي انهالت 

على فريق العمل الكثير من الحضور الى 
مغادرة القاعة بعدما أكدوا انهم تش���بعوا 
من عملي���ة »التطبيل« خاصة انهم كانوا 
يتمنون ان يصاحب هذا المديح التركيز 
على األخطاء الموجودة في النص واإلخراج 
واإلضاءة ومخارج الحروف التي وقع فيها 
أغلب الممثلين والتي أغفلها البعض حتى 
ال تفسد عالقتهم بالمعهد العالي للفنون 

المسرحية.

صدمة

وبعد انتهاء الحلقة النقاشية كشف أحد 
دكاترة المعهد العالي للفنون المسرحية 
ل���� »األنب���اء« ان النص قد ع���رض عليه 
وبعد ان قرأه رفضه ألنه مليء باألخطاء 
ولخلوه من الحبكة ولكنه »ُصدم« حين رآه 
يعرض على خشبة المسرح بهذه الصورة 

المتواضعة!

أستاذ قسم التمثيل واإلخراج هاني النصار

شيرين سفيرة بيت أزياء لبناني

عمرو أديب: عمري ما كنت قليل األدب

هيفاء وهبي تحيي حفاًل في ليبيا 
الخميس المقبل

نانسي تطرح الجزء الثاني  من أغنياتها المصورة
طرحت الفنانة اللبنانية نانس���ي عج���رم جزءا ثانيا من إصدار 
جديد على شكل »هوم ڤيديو« من خالل اسطوانة ال� DVD متضمنا 
مجموعة من أغنياتها املصّورة بطريقة الڤيديو كليب، التي أطلقتها 
خالل السنتني املاضيتني من أغنيات ألبومه املاضي، واألغاني التي 

تطرحها بشكل »منفرد« عبر الفضائيات العربية.
ويضم األلبوم الذي أصدرته شركة »أربيكا ريكورديد ميوزيك« 
)ARM( وحم���ل عنوان »نانس���ي عجرم. ڤيديو كليبس 2«، عش���ر 
أغنيات هي: »س���لمولي عليه، ابن اجليران، ماش���ي حدي، بتيجي 
س���يرتك، رسالة الى العالم، ملسة ايد، مني ده اللي نسيك، بتفكر في 
ايه، إحس���اس جديد، واألغنية ذات اللون البدوي القريبة من اللون 

اخلليجي مشتاقة ليك«.
ويضم اجلزء الثاني من »نانسي عجرم. ڤيديو كليبس« توقيع 
وإهداء الفنانة نانسي بخط يدها، كما جاء في اسطوانة اجلزء األول 
التي ضمت املجموعة األول���ى من أغنياتها الڤيديو كليب املصورة، 
وال���ذي حقق مبيعات مرتفعة في أس���واق الڤيديو من يوم طرحه 
ع���ام 2008، حيث تضم الصورة املرفقة ص���ورة غالف ال� DVD في 

جزئه الثاني.

اختار مصمم األزياء اللبناني 
الشهير وليد عطا اهلل املطربة 
ش����يرين عبدالوهاب لتكون 
سفيرة أزيائه اجلديدة والتي 
ستظهر بها شيرين في كليبها 
اجلديد املقرر تصويره قريبا.
يذكر ان شيرين عبدالوهاب 
انته����ت من تس����جيل أغنية 
جديدة بعنوان »أعصابه في 
ثالجة« والتي كتب كلماتها أمير 
طعيمة، وحلنها أحمد صالح 
وتوزيع ط����ارق مدكور، كما 
انتهت من قبل من تس����جيل 
عدة أغنيات أخرى منها أغنية 

»بتحكي ف����ي ايه« كلمات احمد محروس، وأحل����ان محمد يحيى، ومن 
توزيع طارق مدكور أيضا، وأغنية »أنا معرفوش« كلمات أمين بهجت 

قمر، وأحلان أحمد سعد، و»مني ظالم« أحلان أحمد سعد.

أكد االعالمي الشهير عمرو 
أديب ان ازمة قنوات »اوربت« 
مع مدينة االنتاج االعالمي في 
طريقها للحل، واعتبر ايقاف 
برنامج����ه الش����هير »القاهرة 
اليوم« محنة وستزول.واشار 
اديب خالل مداخلة تلفزيونية 
مع برنامج »48 ساعة« الى ان 
تلك االزمة كشفت له عن مدى 
حب اجلمهور له حيث استقبله 
اجلمهور في املطار فور عودته 
من لندن مبشاعر جميلة اسعدته 
للغاية.وأوضح قائال: عمري ما 
كنت ضد الدولة وعمري ما كنت 

قليل األدب، في اشارة منه الى انه سبب ازمة غلق استوديوهات »أوربت« 
مبدينة االنتاج االعالمي، واضاف: مازلت على ثقة بأن هذا البلد فيه مكان 

لعمرو اديب والن السقف الذي مبصر يستوعب عملي.

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء 
وهبي إلحياء حفل غنائي في ليبيا 
يوم اخلميس املقبل، ضمن مشروع 
سياحي لفندق 5 جنوم مت افتتاحه 
هناك مؤخرا، كما قرر مسؤولو 
هذا املشروع إقامة سلسلة حفالت 
ش���هرية بالفندق يحييها نخبة 
كبيرة من جنوم الطرب في مصر 

والعالم العربي.
وتضمنت قائمة املطربني الذين 
من املقرر إحياؤه���م العديد من 
االحتفاالت خالل ش���هر نوفمبر 

املقب���ل الفنانة نانس���ي عجرم، 
والفنانة إليس���ا في الشهر الذي 
يليه، والفنان فضل ش���اكر في 
يناي���ر من الع���ام املقبل، كما مت 
االتفاق مع الفنانة املصرية شيرين 
عبدالوهاب إلحياء هذا احلفل خالل 
شهر فبراير من العام املقبل، ومت 
االتفاق ايضا م���ع الفنانني تامر 
حسني وراغب عالمة إلحياء حفلني 
هناك وقد وافق���ا على احلضور 
بصورة مبدئية ولكن لم يحددا 

موعد حفالتهما.

هيفاء وهبي

نانسي عجرم

شيرين عبدالوهاب

ضبط هيروين في حقيبة
 عادل إمام بمطار القاهرة

ش���هدت صالة الوصول مبطار 
القاهرة واقع���ة مثيرة كان بطلها 
الفنان عادل إم���ام فقد مت العثور 
على كمية من الهيروين داخل احدى 
حقائب الفنان عادل إمام لدى عودته 
م���ن اخلارج، لكن وج���ود معدات 
التصوير السينمائي في صالة املطار 
كشف ان احلادثة مجرد مشهد في 
فيلمه اجلديد »زهامير« بحس���ب 

جريدة »البشاير« املصرية.
ويقوم النجم الكبير في الفيلم 

اجلديد ب���دور رجل أعمال يصاب 
الزهامير، فيحمل بطريق  مبرض 
اخلطأ حقيب���ة ال تخصه، ويتبني 
فيما بعد وجود كمية من الهيروين 
بها.ويشارك في مشهد املطار أحمد 
رزق وفتحي عبدالوهاب، حيث يقوم 
كل منهما بأداء دور جنل عادل إمام، 
ويطلبان احلج���ر عليه إلصابته 
بالزهامير، وقد مت تصوير املشهد 
مقابل 10 آالف جنيه لكل س���اعة 

عادل إمامتصوير مبطار القاهرة.

عمرو أديب


