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تأثير هذه الظاهرة على بعض املجتمعات، ملمحا 
الـــى ان الفيلم يحمل اســـما مبدئيا وهو «بوابة 

رقم واحد».
  وتابع: لالســـف العام املاضي لم اشـــارك في 
مهرجان اخلليج السينمائي «وحصلت لي زفة» 
من املخرج خالـــد الصديق والذي طالبني بعدم 
التوقف عن السينما، لذلك وضعت كل تركيزي في 
هذا العمل حتى اعوض عدم مشاركتي في الدورة 
املاضية وحتى يظهـــر بالصورة التي ترضيني 
ومتثل الكويت افضل متثيـــل في هذا املهرجان 

الكبير.
  وزاد: خالد الصديق هو االب الروحي للسينمائيني 
الشباب ونحرص كل عام على االجتماع معه في 
بيته والنقاش في جديد االفكار السينمائية وهو 
يشجعنا باستمرار لنواصل املسيرة واال ننظر 

الى العراقيل حتى نصل الى هدفنا الفني.
  واســــــتطرد: الهدف من انشـــائنا لشـــركة 
«ارتيســـت» هو تقدمي فن راق بالدرجة االولى 
وهذا ال ينفي ان يكون الربح املادي موجودا لكن 
بالتوازي مع الرسالة الفنية التي نقدمها، مؤكدا ان الشركة ال تعتمد على االحتكار 
وتفتح ابوابها لكل الفنانني احلقيقيني، متمنيا ان تنال جميع اعمال الشركة رضا 

اجلمهور. 

 عبدالحميد الخطيب
  كشف الفنان صادق بهبهاني عن تأسيس شركة 
لالنتاج الفني واملسرحي حتمل اسم «ارتيست» من 
ادارته ومعه شقيقه عبدالعزيز بهبهاني، مشيرا الى 
انها ستكون متخصصة في املهرجانات املسرحية 
والتي يتولى مسؤوليتها املخرج عبدالعزيز صفر 
والكاتب بدر محارب واللذان يعدان خطة للدخول 
في منافســـات املهرجانات النوعية احمللية بعد 
عام تقريبا ومن بعدها سيتوجهون الى املسرح 

اجلماهيري.
  واضاف في تصريح لـ «األنباء»: كما ان الشركة 
ستعمد الى انتاج افالم سينمائية واملشاركة بها 
في املهرجانات الدولية، وقد بدأت بالفعل باكورة 
انتاج الشركة من خالل فيلم قصير سنشارك به 
في مهرجان اخلليج الســـينمائي املقبل في دبي 
حيث بدأنا تصويره هذا االسبوع وهو من بطولة 
الفنان القديـــر منصور املنصور وحمد العماني 
وعبداهللا العابر ونصار النصار ونوار القريني 
وعبدالعزيز صفر ونواف احلرز وعبداهللا الرميان 

وعبداهللا التركماني والطفل ضاري الرشدان واحمد التمار ومجموعة متميزة من 
الشباب والفيلم من تأليفي واخراجي واشارك فيه كممثل.

  وعـــن فكرة الفيلم قال بهبهاني: باختصار تتكلـــم عن االرهاب الفكري ومدى 

 صادق مكرما من قبل الشيخ دعيج اخلليفة في مهرجان «املميزون ٢٠١٠»

 املخرج خالد الصّديق

 راغب عالمة في حملة تشجير

 نيكول سابا تجّدد شقة في «الجميزة»

 جورج الراسي 
  يتعرض لوعكة صحية

 غسان صليبا بين «ملوك الطوائف» 
و«سيف البحر»

 بيروت ـ بولين فاضل
  بصفته ســـفيرا لالمم املتحدة في اطار احلملـــة العاملية ضد تغير 
املناخ، سيكون الفنان راغب عالمة على رأس مشروع يهدف الى تشجير 
جبل في لبنان غيرت معامله كسارة كانت تعمل فيه. على صعيد آخر 
وفيما يتعلـــق بالديو مع النجمة العاملية شـــاكيرا، اوضح راغب انه 
قد يلتقيها قريبا للمرة االولى بعدما ســـجل كل منهما املقطع الغنائي 

اخلاص به في بلده.
   راغـــب اعتبر ان هذا الديو «قاهر كتير نـــاس» لدرجة ان ثمة من 
ادعى انه ليس صوت راغب في الديو، وقال انه لن يرد بعد اليوم على 
كل مـــن هو «بال فهم»، مضيفا ان من يحارب البومه يســـديه من دون 

ان يدري خدمة. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  في منطقة «اجلميزة» في االشرفية تصور الفنانة نيكول كليب أغنية 
«كنت بحالي» في منطقة اجلميزة في بيروت، حيث يتم استخدام شقة 
سكنية ألحد القاطنني هناك. وقد قرر املخرج يحيى سعادة طالء الشقة 
بالكامل وجتديدها لتتناســـب مع فكرته ورؤيته للكليب وجرى جتديد 
الشقة بالكامل قبل أن تصور فيها نيكول املشاهد. وبعد انتهاء الكليب 
سيتم إعادة الشـــقة القدمية الى صاحبها بصورة جديدة ومتجددة من 
وحي نيكول سابا ويحيى ســـعادة. من جهة ثانية وقعت نيكول سابا 
عقد مسلسل «نور مرمي»، وستباشر جلسات العمل مع املؤلف واملخرج. 
وجتسد نيكول سابا، في املسلسل شخصية طبيبة بأحد املستشفيات، 
حيث تقابل الكثير من الصعاب وتتزوج من محامي مشهور يترافع عن 
قضايا التعويضات. وتدور أحداث املسلســـل في ٣٠ حلقة تعرض في 
رمضان ٢٠١١، املسلســـل قصة وسيناريو محمد الباسوسي ومن إخراج 

ابراهيم الشوادي، وجار اختيار األبطال املشاركني في العمل.

 اصيب الفنان 
الراسي  جورج 
بوعكــة صـحية 
اســـتدعت نقله 
املستشفى  الى 
واخضاعه لعملية 
جراحية، وتبني 
ان الوعكة سببها 
ممارسة جورج 
للرياضة بشكل 
مكثف، فضال عن 
تعرضه لالجهاد 
جولته  خـــالل 
االخيرة  الفنية 
فـــي الواليـــات 
املتحدة، ويخلد 
جـــورج هـــذه 

الفترة للراحة في املنزل قبل ان يســـتأنف نشاطه الفني 
باعادة تســـجيله مجموعة من االغنيات القدمية بتوزيع 

جديد. 

 الفنان غسان صليبا منهمك 
هذه الفتــــرة في اجناز املطعم 
الذي يقوم ببنائه  اخلاص به 
في منطقة جونية البحرية في 
لبنان والذي سيحمل اسم «سيف 
البحر» تيمنا بالشخصية التي 
جسدها في مسرحية «صيف 

.«١٤٠
  اما على صعيد املســــرح، 
فســــيقوم من جديــــد ببطولة 
الطوائف»  مســــرحية «ملوك 
للفنان الراحل منصور الرحباني 
في قطر والتي سبق ان عرضت 
قبل سنوات في لبنان، وستقف 
الى جانبه الفنانة هبة طوجي 
بدال من الفنانة كارول سماحة 
التي كانت بطلة العمل، الى ذلك 

طرح غسان اغنية خاصة مبرضى التوحد من كلمات الفنان الراحل منصور 
الرحباني وأحلان مــــروان الرحباني، وقد صورت االغنية حتت ادارة جنل 

مروان والذي يحمل اسم منصور الرحباني تيمنا بجده الراحل. 

 راغب عالمة 

 نيكول سابا

 جورج الراسي  غسان صليبا 

 أكدت أن الجلباب أكثر إثارة من المالبس العارية

  منال سالمة: أحلم بدور «راقصة»
 قالت الفنانة املصرية منال سالمة انها 
حتلم بالتمرد على ادوارها وجتسيد شخصية 
الراقصة، معتبرة ان الرقص باجللباب قد 

يكون اكثر اثارة من املالبس العارية.
  واعربت عن متسكها برفض العمل مع 
زوجها املخرج عادل اديب حتى ال تتوتر 
عالقتهما االسرية، مؤكدة في الوقت نفسه 
ان اســـرتها اهم من فنها، فضال عن انها ال 
حتلم بالنجومية وانها تتمنى لو كانت غير 
مشهورة حتى تستمتع بـ «اجللوس على 
الرصيف». وقالت منال سالمة ـ في حوار 
لصحيفة البيان االماراتية نشرته الثالثاء 
املاضي ـ انها ممثلة تقدم كل الشخصيات، 
بشرط ان يكون الدور مهما والعمل ذا قيمة 
وفي اطار عمل فني مناسب، ولكنها متنت 
تقدمي الشخصيات التي بها مترد وتركيبات 

صعبة، مثل تقدمي شخصية راقصة.
  وردا على سؤال عما اذا كان ميكنها تقدمي 
شخصية الراقصة بكل تفاصيلها ومالبسها، 

اجابت قائلة: لَِم ال، فعال امتنى عمل شخصية 
راقصة وليس ضروريا ان ترتدي الراقصة 
بدلة الرقص الكاشـــفة العارية، فيمكن ان 
ترتدي اجللباب ويكون اكثر اثارة من مالبس 

الرقص العارية.
  واضافت: الراقصة لن ترقص كل حلقة، 
بل ســـتكون هنـــاك احداث اخـــرى، وفي 
النهاية اقول اني ممثلة اســـتطيع ان اقدم 

كل االدوار.
  ولفتت الفنانة املصرية الى انها حتب 
جتســـيد الشـــخصيات الدرامية املكتوبة 
بشـــكل جيد وفيها انفعـــاالت وايجابيات 
وسلبيات، اي شـــخصية من «حلم ودم» 
وتكره الشخصية املثالية، وضربت مثاال 
على ذلك بالشخصيات العامة مثل شجرة 
الدر وروز اليوســـف ونفرتيتي وبديعة 
مصابني وحتشبســـوت، وتابعت: احب 
ان اقدم ادوارا رومانســـية على غرار فيلم 

«حبيبي دائما». 

 صادق بهبهاني

 أنشأ «أرتيست» ويجتمع مع الصّديق كل عام

  بهبهاني يواجه اإلرهاب في «بوابة رقم واحد»!


