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 مطرب «عزيز» على قلوب 
الناس هااليام يفكر بطرح 
اغنية ســـنغل علشـــان ما 
يخسرهم بعد ما قطته شركة 
االنتاج اللي متفق معاها على 

صخر.. زين تسوي! 

 ممثلة هااليام «ابتلشت» 
بعمرها بعد ما رفضت التعامل 
مع احد املنتجني الشــــي اللي 
خلى هاملنتــــج يهددها برفع 
دعوى قضائية عليها النه بينها 

وبينه عقد.. اهللا يعينچ!

 تهديد سنغل
 ممثلة بعد ما «حست» 
انه االضواء ابتعدت عنها 
قررت دخول عالم االنتاج 
علشان جمهورها ما ينساها 
مثل مـــا تقول.. خـــير ان 

شاء اهللا!

 إنتاج
 مطرب «عزيز» على قلوب 
الناس هااليام يفكر بطرح 
اغنية ســـنغل علشـــان ما اغنية ســـنغل علشـــان ما اغنية ســـنغل علشـــان ما 
يخسرهم بعد ما قطته شركة 
االنتاج اللي متفق معاها على 

صخر.. زين تسوي! 

 ممثلة هااليام «ابتلشت» 
بعمرها بعد ما رفضت التعامل 
مع احد املنتجني الشــــي اللي مع احد املنتجني الشــــي اللي مع احد املنتجني الشــــي اللي 
خلى هاملنتــــج يهددها برفع 
دعوى قضائية عليها النه بينها 

وبينه عقد.. اهللا يعينچ!

 تهديد سنغل
 ممثلة بعد ما «حست» 
انه االضواء ابتعدت عنها 
قررت دخول عالم االنتاج قررت دخول عالم االنتاج قررت دخول عالم االنتاج 
علشان جمهورها ما ينساها 
مثل مـــا تقول.. خـــير ان 

شاء اهللا!

 إنتاج

 غازي حسني

 ياسر التويجري

 جاد شويري ويبدو الوشم على صدره

 سوزان جنم الدين 

 اميي سمير غامن 

 حلظة وصول جثمان املخرج الراحل يحيى سعادة

 ميريام فارس تواسي شقيقة الراحل سعادة 

 مايا دياب منهارة

 هيفاء وهبي 

 د.حمدي اجلابري د.حسن رشيد

 جانب من بروڤات املسرحية

 «مجاريح» القطرية قصة عاطفية مثيرة للجدل!
 الدوحة ـ مفرح الشمري

  تنطلق الليلة على خشبة مسرح قطر الوطني اول 
العروض املشاركة في مهرجان املسرح اخلليجي الـ ١١ من 
خالل عرض «مجاريح» لفرقة قطر املسرحية وهي من 
تأليف االماراتي اسماعيل عبداهللا وسينوغرافيا واخراج 
ناصر عبدالرضا ومن بطولة علي ميرزا وعبداهللا احمد 

وفوز ومحمد الصايغ وعبداهللا سويد وآخرين.

  الزمن القديم

   وتدور احداث املسرحية حول قصة عاطفية حدثت 
في منطقة اخلليـــج في الزمن القدمي بعد ان يقع احد 
«العبيد» في حب بنت احد الوجهاء ويفعل املستحيل 
من اجل االرتباط بها ويحصل على حريته ثم ينجح 

في الزواج منها من خالل احداث مثيرة ومشوقة.
  وتطرح املسرحية قضية الفوارق الطبقية باسلوب 
جديـــد من خالل الرؤية االخراجيـــة التي اجتهد فيها 
ناصر عبدالرضا، حيث يستعرض من خاللها اهم فنون 
التراث اخلليجي وهو فن «الطنبورة» و«الليوة» ضمن 

سياق احداث العرض املسرحي.

  ندوة تطبيقية

  هذا وســـيعقب العرض املســـرحي ندوة تطبيقية 
ملناقشـــته من قبل النقاد واملهتمني بشـــؤون املسرح 
وسيكون املعقب الرئيسي على العرض د.حمدي اجلابري 
بينما يديرها رئيس جلنة الندوات الفكرية والتطبيقية 

باملهرجان د.حسن رشيد.

  عاصمة الثقافة

  اجلديـــر بالذكر أن مســـرحية «مجاريح» عرضت 
ملدة ثالثة ايام ضمن انشطة الدوحة عاصمة للثقافة 
العربية ٢٠١٠ وشارك فيها النجم القطري غازي حسني 
الذي مت اســـتبداله بالفنان علي ميرزا في مشـــاركة 
الفرقة باملهرجان نظرا الرتباطاته الفنية وقد حققت 
في عروضها السابقة جناحا كبيرا عند اجلماهير ومت 
اختيارها من قبل وزارة الثقافة والفنون والتراث لتمثل 
قطر في املهرجان وهو االمر الذي ثمنه القائمون على 

فرقة قطر املسرحية.

 أول العروض المسرحية لمهرجان الخليج الـ ١١ ينطلق الليلة

 الخليفة: تأخير عرض «زهايمر» بسبب 
اإلقبال الكبير على «ال تراجع وال استسالم» 

 عبدالحميد الخطيب 
الشـــاعر الشيخ دعيج    أكد 
اخلليفة عضو مجلس إدارة شركة 
السينما الكويتية ورئيس اللجنة 
اإلعالمية أن تأخير عرض فيلم 
«زهامير» للفنان عادل إمام الى 
٣٠ اجلاري هو نتيجة اإلقبال على 
فيلم «ال تراجع وال استسالم» 

للفنان احمد مكي.
  وقال كان مـــن املفترض أن 
يعرض «زهاميـــر» خالل عيد 
األضحى، لكنه تأخر في الرقابة 
وكان فيلم «بلبل حيران» للفنان 
أحمد حلمي جاهـــزا للعرض، 
مشـــيرا إلى أن شركة السينما 
حريصة على عرض أفالم النجم 
إمـــام في توقيت  القدير عادل 
مناسب حتى يتسنى لكل محبيه 

أن يستمتعوا مبشاهدتها.
  واعتبر اخلليفة أن شـــركة 
العام  السينما قد حققت خالل 
املنتهي نقلة كبيرة في البرامج 
واخلدمات التي قدمتها للجمهور 
من خالل افتتاح العديد من دور 
العرض اجلديدة وكذلك نوعية 
التي تقدمها للمشاهد  البرامج 
والتـــي متثلت فـــي العديد من 
األفـــالم العربية والعاملية، كما 
أن الشركة قد عملت أيضا خالل 
العام ٢٠١٠ علـــى دعم اإلنتاج 
احمللي وقدمـــت أكثر من عمل 
كويتي للجمهور، وافتتحت عددا 
من دور العرض بعد جتهيزها 
بأحدث وسائل الترفيه، ملمحا 
إلى أن عام ٢٠١١ سيشهد تطورا 
كبيرا للسينما في الكويت في 

ظل اجلهود الكبيرة التي يبذلها 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
نـــواف احمد املرزوق  املنتدب 
واملستشار محمد جاسم املرزوق 
واملدير العام هشام الغامن وجميع 

العاملني في الشركة.
  وفيما يتعلق مبقدمة مسلسل 
«الثمن»، قال اخلليفة انه انتهى 
منها وهي من كلمات الشـــاعر 

سامي العلي ومن أحلانه، ويتم 
تنفيذها اآلن في القاهرة نظرا ألن 
املسلسل يعد من األعمال املميزة، 
السيما انه من بطولة عبدالعزيز 
املسلم وصالح املال وملياء طارق 
وشـــيماء علي ومشاري البالم 
وغيرهم، مشيرا إلى أن ما كتب 
عن هذه املقدمة من قبل لم يكن 

دقيقا.

 انتهى من مقدمة مسلسل «الثمن» مع سامي العلي

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

 التويجري لـ «أبشر»: دياب مطرب عالمي 
ونجوى كرم احساسها قوي 

 شويري يتعرى ليرسم وشمًا على صدره

 وّجه الشاعر السعودي ياسر 
التويجري هجوما حادا ضد بعض 
العرب، على  املطربني واملطربات 
اللبنانية هيفاء وهبي،  رأســــهم 
التي قــــال عنهــــا إن جمهورها ال 
يخدمها، مستدركا بأنه كان فعال 
لديها جمهور حقيقي. كما هاجم 
املطرب املصري تامر حسني، وقال 
متهكما: أرجو من املنظمني اختصار 
حفالت تامر حسني حتى ال ميوت 
الكومبارس، أقصد  العشرات من 

الشباب في حفالته.
  وأبدى التويجري عدم معرفته 
باملطــــرب اللبناني وائل كفوري، 
وقال: أعرف فقط أنه مطرب لبناني 
وسيم، بينما طالب الفنانة أصالة 
بــــأن تخفف مــــن انفعاالتها على 

املسرح أثناء الغناء.
  وعلــــى اجلانب اآلخر، أشــــاد 

 فــــي حلقــــة جديدة من 
برنامــــج «خدنــــي معك»، 
استقبل املمثل وسام صباغ 
الفنان واملخرج جاد شويري 
حيث قضيــــا اليوم بكامله 

معا.
  وقد بدأ يوم وسام وجاد 
الطويل بزيــــارة اعتيادية 
الفيزيائية  جلاد للمعاجلة 
بســــبب آالم في يده، حيث 
ساعده وسام في التمارين.

بعدها توجها معا الى مكتب 
جاد حيث التقيا فريق العمل 
الذي يحضــــر لكليب جاد 
اجلديد بعنوان «الطيارة».

  ومن ثم، قــــرر جاد أن 
يرسم وشــــما على رقبته 
وصدره يدون فيه أســــماء 
الى  عائلتــــه، ثم توجهــــا 
اســــتوديو املــــوزع جيمي 
الذي يعمل حاليا على توزيع 

ألبوم جاد اجلديد. 

التويجــــري بعدد مــــن املطربني، 
أمثــــال فنان العــــرب محمد عبده 
واملصرية أنغام وعبادي اجلوهر 
ومروان خــــوري وراغب عالمة، 
ووصف املطربة اللبنانية جنوى 

كرم بأنها شاعرة لديها حس قوي 
في اختيار كلماتها.

  بينما قال عن املطرب املصري 
عمرو دياب إنه اكتشــــف بنفسه 
أن ديــــاب املطرب العربي الوحيد 
املعروف في اخلارج، مؤكدا ـ في 
الوقت نفســــه ـ أن ذلك ال يرجع 
لصوته، ولكن ألنه أول من استخدم 

التقنيات احلديثة في الغناء.
  ورد التويجري ـ عبر برنامج 
«أبشــــر» ـ على االنتقــــادات التي 
وجهها إليه البعض، مؤكدا حقيقة 
أنه لم يكمل تعليمه في املدارس، 
واصفا نفسه بأنه «كالشينكوف 
الشعر» رافضا ـ في الوقت نفسه 
ـ أن يتخذه الشباب السعودي أو 
العربي قدوة، مشيرا إلى أن الشباب 
يجب أن يقتدوا باملخترعني وصناع 

التكنولوجيا. 

 النوري: مصر ليست قبلة الفن
 أكـــد الفنان الســـوري 
الدراما  أن  النوري  عباس 
املصرية رائعة، لكنها ليست 
قبلة للفن كما يردد دائما، 
ووصـــف ذلك بــــ «الكالم 
األصفر»، وقال في مقابلة 
مع برنامج «خليك بالبيت» 
على قنـــاة «املســـتقبل» 
اللبنانية: الدراما املصرية 
رائعة، لكنها ليست قبلة 
الكالم  للفن، ألن مثل هذا 
كالم أصفر، وليس مقياسا 
أنها ســـباقة فـــي األعمال 
التراثية، لكني مع املشاركة 

في األعمال املصرية، وقد فعلت ذلك مؤخرا.
  وأضـــاف: كالمي ليس هجوما على مصر، لكن بعض 
الصحف الصفراء حترفـــه دائما وتوجه االنتقادات إلي، 
وقد رفع احملامي نبيه الوحش دعوى ضدي باعتبار أنني 
أهنت مصر، ونشـــرت بعض الصحف أخبارا عن منعي 
من دخول مصر، لكن مت اســـتقبالي بعدها بـ ٢٤ ساعة 

بترحاب شديد في القاهرة. 

 سوزان نجم الدين تنسحب من «وهران» 
احتجاجًا على «سوء التنظيم»

 ذكرت تقارير صحافية جزائرية، أن الفنانة الســــورية سوزان جنم 
الدين - عضو جلنة حتكيم مسابقة األفالم الطويلة - في الدورة الرابعة 
ملهرجــــان وهران الدولي للفيلم العربي، غادرت املدينة في رحلة جوية 
مسائية، وبررت قرارها بتهميشها من طرف جلنة تنظيم املهرجان وسوء 
التنظيم. ونقلت جريدة «اخلبر» - اجلزائرية عن مصادر مبطار «السانية» 
بوهران- قولها إن سوزان جنم الدين سافرت في رحلة جوية بصحبة 
ابنتها، نحو اجلزائر العاصمة، وإن مالمحها كانت توحي بأنها ليســــت 
في حالة جيدة. وأضافت املصادر نفسها أن الفنانة السورية وصلت إلى 
مطار «السانية» مستقلة سيارة سوداء، وكانت بصحبة منظمي مهرجان 

الفيلم العربي، ولم تدل في املطار بأي تصريح صحافي.
  وفي املقابل، قال املتحدث الرســــمي باســــم املهرجــــان نبيل حاجي، 
إن الفنانة الســــورية لم تغادر وهران وأنها مازالت متارس مهمتها في 
جلنة التحكيــــم، لكن نظرا لظروفها الصحية ال تســــتطيع التنقل إلى 
قاعة العروض السينمائية، وانها تشاهد األفالم املتنافسة في املسابقة 
مــــن غرفتها بالفندق، ألنها لم تتعاف نهائيا من عملية جراحية أجرتها 

قبيل موعد املهرجان.

 المهرجان ينفي مغادرتها ويؤكد أنها تشاهد األفالم بالفندق

 بالصور.. دموع ومالبس بيضاء في استقبال جثمان يحيى سعادة 
البيضاء   بالدموع واملالبــــس 
استقبل اللبنانيون مبطار بيروت 
الدولي في الساعة الواحدة والنصف 
ليل األحد املاضي جثمان املخرج 
يحيى سعادة الذي لقي مصرعه في 
تركيا خالل تصويره ڤيديو كليب 
للفنانة اللبنانية مايا دياب. وبعد 
أن كان من املقرر أن يصل اجلثمان 
في الساعة احلادية عشرة والنصف 
ليال تأخر وصوله حتى الســــاعة 
الواحدة والنصف على منت طائرة 
لبنانية من شركة طيران الشرق 
األوسط ترافقه شقيقته والفنانة 
مايا دياب اللتــــان كانتا في حالة 
انهيار. وفــــي نفس الوقت وصل 
الفريق املرافق لتصوير الكليب من 
تركيا إلى مطار بيروت الدولي في 
الساعة احلادية عشرة والنصف ليال 
من مساء االحد. وكان في استقبال 
اجلثمان أهله وأصدقاؤه ومحبوه 
الذين ارتدوا املالبس البيضاء، كما 
حضرت الفنانة ميريام فارس  وأمل 
حجازي واملخرجان عادل سرحال 
وفادي حداد وعدد من اإلعالميني 
واملصورين. وأديت الصالة على 
اجلثمان يوم االثنني في كنيســــة 
«مار ضومط» في زوق مكايل شرق 
بيروت، ثــــم ووري بعدها الثرى 
في مدافن العائلة. وقالت الفنانة 
مايا دياب باكية إن املخرج يحيى 
سعادة لقي مصرعه إثر تفحصه 
سلكا كهربائيا في مكان التصوير 
فــــي تركيا، مضيفة أنها لن تعود 

إلى هذا املكان مرة أخرى.  

 مايا دياب وشقيقته في حالة انهيار

 هيفاء تغلق موقعها اإللكتروني حدادًا على سعادة
 حدادا علـــى وفـــاة املخرج 
اللبناني يحيى ســـعادة قررت 
إغـــالق موقعها  هيفـــاء وهبي 
االلكترونـــي الرســـمي، وكذلك 
املنتـــدى اخلـــاص مبعجبيها، 
واختارت هيفاء وهبي ان تضع 
في مقدمة الصفحة الرئيســـية 
صورة كبيـــرة للمخرج الراحل 
وهـــو بجوارها وحتت الصورة 
كتبت عبارة: «بأســـف وصدمة 
تلقينا خبـــر رحيلك أيها املبدع 

يحيى».

 عباس النوري

 إيمي: ال تذبحوا أحمد حلمي
 رغم سعادتها الغامرة مبشاركة الفنان احمد حلمي العمل في فيلمني 
هذا املوسم فانها واجهت العديد من املواقف، التي كانت لها مبثابة صدمة 
غير متوقعة من حيث خالفاتها املفتعلة مع بطالت فيلم «بلبل حيران»، 
فضال عن االنتقادات التي تعرض لها الفيلم، وكان لها نصيب وافر منها. 
وردا على بعض النقاد الذين وصفوا الفيلم بانه سقطة في تاريخ احمد 
حلمي وأنه قصة مستهلكة قالت جلريدة «الشروق» املصرية :انا احترم 
رأي النقاد ولكني اختلف معهم فالفيلم القى جناحا كبيرا، ونال اعجاب 
اجلمهور بشكل جيد، والدليل على ذلك االيرادات املرتفعة، التي حققها 
لذلــــك اقول للجميع اتركوا حلمي يعمل في هدوء، فلديه الكثير ليقدمه 

النه فنان كبير وكوميديان عال جدا. 


