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 جنوى كرم

 نيكول سابا 

 دنيا سمير غامن

 مهرجان الدوحة ينطلق بليلة لبنانية 
 

 يعود لممارسة نشاطه الفني بمقاضاة «اإلعالم» وإعادة «هذا سيفوه»

  التركي يكشف «الفساد» دراميًا
  ويلجأ إلى قطر هربًا من مقص الرقيب

 أحمد الوسمي
  بعد غياب قسري طويل عن الساحة الفنية، 
يعود املؤلف التلفزيوني واملســـرحي اجلريء 
عبداالمير التركي ملزاولة نشاطه الفني في مجال 
التأليف من خالل عملني، االول تلفزيوني تقع 
أحداثه في ٦٠ حلقة يكشـــف من خالله تاريخ 
الفساد في الكويت على مختلف االصعدة بدءا 
من عام ١٩٥٤ وحتى يومنا هذا، حيث سيتناول 
التركـــي الكثير من القضايا بعقالنية ممســـكا 
خاللها العصا من الوسط ومعتمدا على حقائق 
ووقائع تاريخية وأحداث آنية وشهود حتى تكتمل 
الصورة أمام املشاهدين، وتظهر االشياء بشكل 
مباشر من دون رتوش أو جتميل، ومن املتوقع 
ان يثير هذا املسلسل في حال كسر قيود الرقابة 

ردود فعل متباينة، خاصة ان التركي معروف 
بسخطه على الواقع املرير وآرائه املختلفة التي 

يعبر عنها في كتاباته.
  وذكر التركي انـــه يبحث عن محطة متتلك 
«قلبا من حجر» ال تهاب وال تخاف عندما يطل 
املتشـــدقون «باحلرية» برؤوسهم وهم أبعد ما 
يكونون عنها، ملمحا الى انه يحرص في عمله 
اجلديد الذي يقاسمه فيه السياسي واالكادميي 
د.غامن النجار أال يكون مصيره مثل مصير آخر 
أعماله «االعتراف» الذي ظل حبيس العلب مركونا 
على أحد أرفف وزارة االعالم دون ســـبب فقط 
ألنه كشف املســـتور وعرى الوجوه وقال ما ال 
يجوز ان يقال على حد تعبير التركي في احدى 

مقابالته التلفزيونية.

  من جهة اخرى، يعكف املؤلف التركي على اعداد 
نص مسرحي سياسي جريء يحمل اسم «نهيتك 
يا مروان» سيكون مقترنا بجرأته التي سبق أن 
قدمها في مجموعة من مسرحياته املثيرة للجدل 
ومنها «حامي الديار، دقت الساعة، هذا سيفوه» 
وغيرها من االعمال التي باتت من عالمات املسرح 
السياسي الكويتي والذي اختفى مع اختفاء كتاب 
أمثال عبداالميـــر التركي. وعلمت «األنباء» من 
مصادر مطلعة ان التركي عقد العزم على تقدمي 
عمله املسرحي في دولة قطر خشية من تدخل 
مقص الرقيب املتربص حسب ماقالت املصادر 
بكل ما هو جريء مثلما حدث في «االعتراف» الذي 
تطرق الى واقع التيارات السياسية االسالمية 
في الكويت، لذلك ومبجرد ان يكتمل النص على 

الورق سيشـــرع التركي في البحث عن جنوم 
من الكويت واخلليـــج، كما أضافت املصادر ان 
التركي ســـيقوم خالل الفتـــرة املقبلة بتحريك 
دعوى قضائية ضد وزارة االعالم للحصول على 
حقوق تسويق مسلسل «االعتراف» املمنوع من 
العرض، على الرغم من تسلمه كل حقوقه املادية 
كمنتج منفذ لكنه يطالب بحقوقه املشروعة في 

تسويق العمل واملشروطة بعرضه.  
  ومن املتوقع ان يقوم التركي بالدخول بقوة 
في ممارسة نشاطه املسرحي من خالل تصوير 
مسرحيته الشهيرة «هذا سيفوه» لكن هذه املرة 
مستعينا بفريق عمل جديد من الفنانني، خاصة 
أنها لم تصور بسبب إثارتها للكثير من املشكالت 

التي رافقت تقدمي عروضها املسرحية آنذاك. 

 نيكول سابا في حالة حب ألول مرة

 «عريس دليفري» يغازل دنيا

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  ينطلق ٢٧ اجلاري مهرجان الدوحة في دورته العاشرة، بعد أن 
مت تأجيله سنتني متتاليتني بسبب أحداث غزة عام ٢٠٠٩ وبسبب 
تضارب مواعيد املهرجان مع مناسبات ثقافية ورياضية بارزة في 

قطر في العام ٢٠١٠.
  وستكون الليلة األولى لبنانية بامتياز يحييها كل من الفنانني 
جنوى كرم وملحم زين ووائل كفوري، وذلك ضمن مبادرة تكرمي 
الفن اللبناني بعد أن كرم املهرجان في دورات سابقة الفن املغربي 

واليمني واملصري.
  وكان يفترض أن يشارك الفنان ملحم بركات في «الليلة اللبنانية»، 

إال أن مشاركته تعذرت ألسباب لم تعرف بعد.
  وسيشـــارك في املهرجان أيضا الفنان ماجد املهندس وشيرين 
عبد الوهاب، مع إمكانية مشاركة الفنان فضل شاكر، ولكن ليس 

ضمن إطار الليلة اللبنانية. 

 أظهرت الفنانة نيكول سابا تأثرها باألزمنة الغابرة فترجمتها مع 
املخرج يحيى سعادة في رابع تعاون بينهما من خالل ڤيديو كليب 
أغنية «كنت بحالي»، حيث ظهرت نيكول بأربع إطالالت من بينها 
شكل مبوضة الستينيات أيام بريجيت باردو، ويروي الڤيديو كليب 
حكاية فتاة تعيش مشاعر احلب جتاه شاب ألول مرة في حياتها، 
وحتاول لفت انتباهه بأشكالها املختلفة.وأغنية «كنت بحالي» من 

كلمات أمير طعيمة وأحلان محمد يحيى وتوزيع توما.
  من جهة اخرى تســـافر النجمة نيكول سابا خالل ايام الى دبي 
في دولـــة اإلمارات العربية املتحدة بدعـــوى من تلفزيون احلرة 
الســـتضافتها على ان تعود بعدها الى بيروت لقضاء عطلة عيد 
امليالد مع أسرتها. يذكر ان نيكول سابا ستقضي ليلة رأس السنة 
هذا العام في القاهرة بعد تعاقدها على إحياء حفلتني، األولى في 

فندق السالم والثانية في فندق الكونراد.

 بعد ترشيح الفنانة رانيا يوسف لدور البطولة أمام الفنان هاني 
رمزي في مسلســـل «عريس دليفرى» الذي يخوض به املاراثون 
الرمضاني لعام ٢٠١١، اســـتبدلتها مدينـــة اإلنتاج اإلعالمي وهي 
اجلهـــة املنتجة للعمل بالفنانة الشـــابة دنيا ســـمير غامن، وذلك 
بعدما بالغت رانيا في األجر الذي طالبت به، حيث طالبت، حسب 
جريدة «البشـــاير» املصرية، باحلصول على ٨ ماليني جنيه وهو 
األجر الذي ال حتصل عليه جنمات كبار مثل يسرا وإلهام شاهني، 
إال أن دنيا لم ترد باإليجاب أو الرفض حتى اآلن، وهو ما ميكن أن 
يتسبب في تأخير بدء تصوير املسلسل، والذي كان من املقرر بدء 
تصويره نهاية الشهر اجلاري. ويشارك في بطولة املسلسل الفنان 
حسن حسني، والفنانة هالة فاخر والتي ستظهر باحلجاب ألول 
مرة في عمل درامي بعد ارتدائها احلجاب مؤخرا، وهو مسلســـل 
اجتماعي كوميدي تدور قصته حول شاب بسيط ظروفه مختلفة 
عن باقي الشـــباب حيث يعجب بفتاة فيتزوجها وال يستطيع أن 
يطلقها ليتزوج بأخرى بسبب بعض الشروط املوجودة في حالة 

طالقها ويستمر هذا الوضع في إطار كوميدي. 
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