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يشارك في »بيت المرحوم« في عيد األضحى

نواف النجم:  
»نفسي نفسي«  شعار 

بعض شباب الوسط الفني
عبدالحميد الخطيب

يخوض الفنان الشاب نواف النجم جتربة مسرحية جديدة بعنوان 
»بيت املرحوم« والتي من املقرر أن تعرض على خش���بة مس���رح نادي 

القادس���ية في عيد األضحى، ويشارك في البطولة الفنان حسن حسني من 
مصر، انتصار الش���راح، مشعل الش���ايع، محمد العجيمي، وعبداهلل بهمن، 

بورزيق���ة، عبدالعزيز عادل، وغيرهم، كما يصور ع���ددا من األعمال الدرامية 
اجلديدة منها »هذه ليلتي«، »قصة هوانا2«، »التوأم«، وغيرها.

واملح النجم الى انه يجس���د في مسرحية »بيت املرحوم« دور احد أبناء الفنانة 
انتصار الشراح، من احد أزواجها السابقني وهو من جنسية أخرى، ويقوم هو وإخوانه 
برفض زواجها من زوج خامس، فتحدث العديد من املشكالت، وتتولد املواقف الكوميدية 

املغلفة بالقليل من الرعب.

تاريخ فني

وأكد ان مشاركته في املسرحية مكسب كبير له، السيما انه سيقف أمام الفنان 
املصري املخضرم حسن حسني، صاحب التاريخ الفني الطويل ومجموعة متميزة 
من جنوم الكويت، مشيرا إلى أن »بيت املرحوم« تعد من األعمال املسرحية اجلميلة 

ملا حتويه من رعب كوميدي مختلف متاما عما قدم في السابق.
وعن عالقته باملسرح قال النجم: املسرح لعبتي، الن بدايتي جاءت من خالله، 
وتربيت على خش���بته، واكتسبت منه خبرة كبيرة، وأزحت احلاجز بيني وبني 
اجلمهور، وأنا أفضله على التلفزيون بالرغم من ان الش���هرة األوسع تأتي من 

األعمال الدرامية.
وحول عالقته بالنجوم الش���باب في الوس���ط قال: ال توجد بيني وبينهم 
مش���كالت، واعتقد أن عالقتي باجلميع جيدة، لكن لألس���ف البعض شعاره 
»نفس���ي نفس���ي«، وهناك »جروبات« يدعمون بعضهم البعض وغالبيتهم 
يعملون حتت ادراة ش���ركة إنتاج واحدة، أو يعمل���ون مع فنان أو منتج 
بعينه، وهذا سبب الكثير من التباعد بني جيل الشباب ما اثر على فرص 

االنتشار الفني للبعض اآلخر.

قصة هوانا

وعن جديده قال: أصور حاليا عدة أعمال درامية منها مسلسل »التوأم« 
مع املنتج باسم عبد األمير واملخرج منير الزعبي والفنانني هدى حسني 
والهام الفضالة وخالد أمني وغيرهم، كما أصور مسلس���ال طويال )90 
حلقة( من إخراج عرفة الطويل، وس���يعرض على قناة »ام بي س���ي« 
ويشارك به عدد ضخم من الفنانني ألن حلقاته منفصلة متصلة، وكل 
حلقة يقوم ببطولتها فن���ان مختلف، وأصور كذلك اجلزء الثاني من 
مسلس���ل »قصة هوانا« مع املخرج محمد القصاص وتأليف الكاتب 
البحريني أحمد الفردان، ولدي كذلك مسلس���ل »هذه ليلتي« للمنتج 
محمد حسني املطيري حتت إدارة املخرج البحريني جمعان الرويعي 
تأليف الثالثي عبدالعزيز احلشاش ووهج ووائل جنم، ويتكون من 
30 حلق���ة عبارة عن قصص منفصلة حتمل خطا وش���كال جديدين 

ف���ي الدراما التلفزيونية، وبطولة الفنانني إبراهيم احلربي، إلهام 
الفضالة، جاس���م النبهان، شهد الياس���ني، مرام، فاطمة الصفي، 

شجون الهاجري، خالد أمني وحمد أشكتاني وغيرهم.

إيمان البحر: أستغرب
 كثرة جوائز عمرو وتامر

تبحث عن رجل يبادلها مشاعر الحب

إليسا تنفي زواجها من الليبي طارق ختوني

تكريم »الحضانة« الليلة بـ »الشعبي«

تقيم فرقة مسرح الش���عبي الليلة تكرميا 
خاصا لفريق مسرحية »احلضانة« التي حصدت 
اجلائزة الكبرى في مهرجان الشباب اخلليجي 
التاسع الذي اقيم في الدوحة في الفترة املاضية 
باالضافة الى فوزها ب� 6 جوائز فردية من جوائز 
املهرجان. وسيقام احلفل في الساعة ال� 7 مساء 
مبقر الفرقة بحضور األمني العام للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي ومديرة 
ادارة املسرح باملجلس كاملة العياد وعدد كبير 

من الفنانني واالعالميني.
يذكر ان مس���رحية »احلضانة« من تأليف 
واخراج محمد احلملي وبطولة عبداهلل اخلضر، 
نوف السلطان، مشاري املجبل وعدد كبير من 

شباب فرقة ستيج جروب.

البحر درويش  الفنان اميان  أكد 
ان اغاني العري والرقص واألفيهات 
اجلنسية تسيطر على الساحة الفنية 
حاليا، وق���ال في مقابلة مع برنامج 
»كالم عل���ى ورق« على قناة »نايل 
اليف« انه يس���تغرب قيام الفنانني 
عمرو دياب وتامر حسني بطلب مبالغ 
ضخمة للمشاركة في أعمال درامية 
خالل رمضان املقبل، خاصة أنها مبالغ 
فيها للغاية، مشددا على انه ال يعرف 
من أين يأتي دياب وتامر باجلوائز، 
اال انه أكد ان جائزة »امليوزيك أوورد« 
تباع وتشترى وليست لها أي قيمة، 
وان االختالف بني الفنان عمرو دياب 
واملنتج عمرو عفيفي على ثمن شراء 
اجلائزة هو أكبر دليل، مشيرا الى ان 
مثل هذه اجلوائ���ز يتحكم فيها من 

يُحدد االعالم.

عبير صبري: أنا خجولة
 وال أقدم العري

ردت النجمة املثيرة للجدل عبير 
صبري من خالل برنامج سكووب على 
االنتقادات التي تعرضت لها بسبب 
فيلمها »عصافير النيل«، مؤكدة انها 
لم تقدم أي مشاهد فاضحة في الفيلم، 
وان من انتقدوها لم يشاهدوا الفيلم، 
وإمنا حكموا عليه من خالل »التريلر« 
الذي ظهرت خالله مشاهد عارية كانت 
انها  الى  ملمثالت أخريات، ملمح���ة 

انسانة خجولة والتقدم العري.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد وام.بي.سي.نت
نفت الفنانة إليسا اخلبر الذي نشرته 
مجلة »نادين« عن زواجها بعد ش���هرين 
بالثري الليبي طارق ختوني. وباش���رت 
التحضير أللبومها املقبل بحيث اختارت 
أغنيتني من كلمات الشاعر وامللحن محمد 
رفاعي ومن املقرر ان يتم تسجيلهما قريبا، 
وحتمل ه���ذه األغاني عناوين: »برحتلك« 

توزيع خالد نبيل، و»أيام« توزيع متيم.
من جانب آخر، أعربت إليسا عن أملها 
في أن جتد الرجل الذي يبادلها مش���اعر 
احلب، وقالت: أبحث عن رجل حنون وكرمي، 
مستقل، يحبني ويهتم بي ويشعرني بأني 
امرأة، مشيرة إلى أن قرار زواجها قد يكون 

هذه السنة. بحسب مجلة »سيدتي«.
وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها تخلت 
عن الكثير من الطباع، وقالت: لقد تخليت عن 
العناد في طبعي والعنف في داخلي والتقوقع 
النفسي، مشيرة إلى أنها أصبحت تنظر إلى 

احلياة برؤية منفتحة ومتفائلة.  إليساإميان البحر درويش

لقطة جماعية ألسرة مسرحية »احلضانة«

نواف النجم


