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 أعربــــت النجمــــة 
كارول ســــماحة عن 
ســــعادتها الشــــديدة 
ببطولــــة  لقيامهــــا 
مسلسل «الشحرورة»، 
والــــذي يتناول قصة 
حياة الفنانة اللبنانية 
القديرة صباح، مؤكدة 
أنه ستكون مفاجأة بكل 
للمشــــاهد  املقاييس 

العربي. 
سماحة    وأضافت 
في تصريح لبرنامج 
«ســــكوب» أن أحداث 
املسلســــل ستوضح 
كيــــف كانــــت صباح 
وصامــــدة،  قويــــة، 
تواجــــه الصعوبات، 
وال تستسلم للحزن، 

بالرغم من املواقف القاسية التي مرت بها طوال حياتها، مشرية الى أنها 
بصدد حتد كبير بتقدميها دور «الشحرورة»، كاشفة أن األخيرة ستطل 

على جمهورها خالل أحداث احللقة األخيرة من املسلسل. 

 القاهرةـ  يو.بي.آي: قررت نقابة 
املوسيقيني في مصر منع املطربة 
السورية أصالة من إحـــياء حفالت 
في مصر خــــالل الفترة املقــــبلة 
بســـبب خالفــــاتهـــا مـــع امللحن 
حلمي بكـــر واملطـــربة شـــيرين 

عبدالوهاب.
  وقال نقيب املوســـيقيني منير 
الوسيمي انه لن يسمح ألصالة بالغناء 
اال بعد خضوعهـــا للتحقيق داخل 
النقابة لتوضيح حقيقة هجومها على 
الفنانني وعلى النقابة في الصحف 

والبرامج الفــــضائية.
  واضاف الوســــيمي في تصريح 
جلريدة املصـــري اليوم ان النقابة 
رفضت خــــالل الفترة املاضية منح 
أصالـــة تصــــريحا إلحياء حفلني 
في القاهرة وسيــــســـتمر املــــنع 
ذلـــك حتى حتترم اصالـــة النقابة 

واملصريني.
  وتابع: هذا أســـلوب ال يليق بنجمة كبيـــرة والنقابة يجب أن حتافظ على حقوق 

أعضائها لذلك فإن أي مطرب أو مطربة سيتجاوز سيتم منعه. 

اللبناني غســـان  الفنان   يقوم 
الرحباني حاليـــا باختيار العديد 
من الفتيـــات لضم أربع منهن الى 
فريق الـ ٤ cats الذي من املفترض 

ان يعود الى الغناء قريبا.
   حيث ستتولى زوجته الفنانة 
داليدا شـــماعي االشـراف املباشر 
على الفريق الـــذي من املتوقع ان 
يطل من خـــالل أغنية منفردة في 

البداية. 

 االمومة بالنسبة للمرأة احتياج 
فطري ورغبة ملحة، وهي الوحيدة 
القادرة على االحساس بهذا الشعور 
الرائـــع، ومهما تغيـــرت مفاهيمها 
ونظرتها ومهما تغير الزمان ستظل 
االمومة اعز مـــا حتلم به كل انثى 
واغلى مـــا متلكه الزوجة واالم من 
مشاعر واحاسيس، بل هي وجودها 

وكيانها وكل شيء في حياتها.
  بهـــذه الكلمـــات بـــدأت الفنانة 
يســـرا كالمها على مدونة «ناس» 
عن االمومـــة وتابعت قائلة: وكأي 
امرأة في العالـــم يجتاحني حنني 
االمومة، طول عمري نفســـي اكون 
اما، امنية حياتي ان اســـمع كلمة 
ماما لكن انـــا عارفة ان الدنيا مش 
بتدي كل حاجة، دائما اعزي نفسي 

واقول انها ارادة اهللا. 

 جانب من الندوة التطبيقية 

 لعبة هيفاء وتامر على اإلنترنت 

 الزميل مفرح الشمري مع النجمة هدى اخلطيب 

 أصالة نصري 

 غسان الرحباني 

 يسرا

 كارول سماحة

 مشهد من مسرحية «املجهول» 

قاعـــدة   مطربـــة 
«تتغلى» على الصحافة 
وما تبي تسوي لقاءات 
إال بعد ما يتحقق اللي 
في بالها.. أموت وأعرف 

شنو اللي في بالها! 

 ممثـــل «نفى» انـــه راح 
يشـــارك مع فنانة مشهورة 
بعمـــل درامي واملصيبة انه 
هااليام قاعد يصور مشاهده 
معاها ليش الچذب واال خايف 

من احلسد.. اهللا يشفي!

 حسد لقاءات
 ممثلـــة شـــــابـــة 
«مرمرت» الفريق الفني 
اللي قاعد يشتغل معاها 
حاليا بسّبة انها متون 
العمل..  على منتـــج 

خووش ميانة!

 ميانة

 «المجهول» البحرينية تنتظر الفرج في قطر

 مجلة مصرية ترصد «همسات»
   عن زواج إليسا في تركيا قريبًا

 يتصاعد احلديث في األوساط اإلعالمية عن 
قرب زواج املطربة اللبنانية إليسا من رجل 
أعمال ليبي مسلم، ووصلت إلى حتديد مكان 
الزفاف في تركيا قريبا، وذكرت مجلة أخبار 
النجوم املصرية أنه في الفترة األخيرة خرجت 
«همسات» كثيرة تفيد بأن إليسا تعيش قصة 
حب مع رجل األعمال الليبي طارق ختوني، 
وقيل إن إليســــا احتفلت بيوم عيد ميالدها 
األخير معه أثناء وجودها مع صديقاتها في 
إحدى الدول األوروبية. واضافت املجلة هناك 
من حــــدد مكان عقد القران، وقال إنه كان في 
سردينيا، لكن إليسا خرجت لتنفي وتقول إنها 
كانت في سردينيا مع مجموعة من صديقاتها في 
رحلة استجمام وسياحة، ثم عادت وتصاعدت 
الهمسات التي تشير إلى أن إليسا ستتزوج 
في تركيا قريبا. وتطرقت املجلة للمعلومات 
املتواترة في الوسط اإلعالمي عن عريس إليسا 
اجلديد، وقالت إن ختوني ليبي اجلنسية ويعمل 
في مجال املقاوالت بني ليبيا وأميركا وأوروبا، 

في منتصف األربعينيات من عمره.
  وأضافت «قيل إنه ســــبق أن تزوج مرتني 
األولى مغربية والثانية هولندية، وهناك من 
يقول إنه تزوج منذ فترة من سيدة تونسية 
ابنة شخصية نافذة في تونس، لكن لم يتأكد 
إن كانت على ذمته حتى اآلن أم ال»، واستطردت 
املجلــــة املصرية مضيفــــة «إذا كانت زوجته 

على ذمته ستكون إليسا هي الزوجة الثانية 
أي ضرتها».

  ونفت إليســــا ـ في تصريحاتها األخيرة ـ 
زواجها، لكنها لم تنف أن قلبها دق فجأة منذ 
فترة، وقالت باحلرف الواحد «قلبي دق فجأة 
منذ فترة ألحدهم، كنت التقيته مصادفة في 
حفل عشاء» لتؤكد بعدها أنها مستعدة للزواج، 
وتشعر بأن قرار زواجها سيكون خالل الفترة 
القريبة القادمة.  وكشفت «أخبار النجوم» في 
هذا السياق أن إليسا تدخلت بنفوذها القوي 
لــــدى قناة LBC اللبنانيــــة، وهي القناة التي 
كانت تســــتعد لتقدمي فقرة في برنامج «عن 
جد» تبث خاللها تقريرا عن زواج إليسا من 
رجل األعمال الليبي، ومبجرد وصول اخلبر 
إلليسا، سارعت باالتصال مبخرج البرنامج وهي 
غاضبة واعترضت على بث التقرير، وعاتبته 
بشدة، مؤكدة أنها ستغضب جدا لو مت عرض 
التقرير وستقاطع القناة، ولن تظهر بها بعد 

.LBC ذلك في أي برنامج تابع لقناة
  وبالفعل جنحت إليسا في سحب التقرير 
وعــــدم عرضه في اللحظــــات األخيرة، لكنها 
ظلت طوال الفتــــرة املاضية تنفي خبر قرب 
زواجها من رجل األعمال الليبي، مشيرة إلى 
أنها ال تعرف مصدر الشائعة، في حني يزداد 
اقتناع األوساط اإلعالمية بأن إليسا ستتزوج 

من رجل األعمال الليبي. 

مجتمعاتنا العربية.
  وشكرت اخلطيب دولة قطر على التنظيم 
الرائع لهذه الدورة متمنية التوفيق جلميع 
الفرق املسرحية االهلية وذلك حتى يزدهر 

املسرح في اخلليج.

  الهوية والتراث في المسرح الخليجي

  انطلقـــت صباح امس اولـــى الندوات 
الفكرية املصاحبة ملهرجان املسرح اخلليجي 
والتي كان محور النقاش فيها حول «الهوية 
والتراث في املسرح اخلليجي» وتضمنت 
جلستني ملناقشة هذه القضية وشارك فيها 
فهد احلارثي «السعودية» من خالل ورقة 
بحثية وعقب عليها الناقد املسرحي حسن 
حســـني وفي اجللسة الثانية قدم د.محمد 
احلبسي ورقة بحثية عن القضية وعقب 
عليهـــا الكاتب املســـرحي عباس احلايك، 
وقد شهدت اجللستان نقاشات ساخنة بني 
املتحدثني ولكن في اطار اخوي الهدف منها 

توصيل الفكرة للمتلقي بشكل واضح.
  يذكر أنه عقب عرض مسرحية «املجهول» 
اقيمت ندوة تطبيقية ادارها محمد بوجوم 
ملناقشة مسرحية «املجهول» وكان املعقب 
الرئيسي لها الفنان العماني طالب البلوشي 
الذي اكد على سوداوية العرض من الواقع 
واخلـــوف من املســـتقبل مثمنـــا الرؤية 
االخراجية حلسني العصفور الذي يشترك 
للمرة االولى في دورات مهرجان املســـرح 

اخلليجي.

عن «املجهول» والذي اعاده املخرج ثالث مرات 
مبراحــــل عمرية مختلفة ما جعل احلضور 

في حالة استياء شديد. 

  «السلوقي» وهدى الخطيب!

  من جانبها عبرت النجمة االماراتية هدى 
اخلطيب عن سعادتها باملشاركة في املهرجان 
من خالل املسرحية االماراتية «السلوقي» 
من تأليف اسماعيل عبداهللا واخراج حسن 

رجب متمنية ان تنال اعجاب اجلميع.
  واضافت في تصريح لــــ «األنباء» ان 
املســـرحية حتمل بني طياتهـــا الكثير من 
التـــي تعاني منها  القضايـــا االجتماعية 

وذلك من خالل محاولة لتكسير قيود الوهم 
التي هي من صنع االنسان نفسه، وقد جنح 
املخرج حســــني العصفور في توصيل هذه 
الفكرة للمتلقي خاصة انها مستهلكة على 

خشبات املسرح.

  فكرة واضحة

  وبالنظر الى اداء املمثلني املشاركني في 
املسرحية فقد غلب على حواراتهم الصراخ 
العالــــي الذي افقدهــــم التركيز على بعض 
االنفعــــاالت التي كان العرض بحاجة اليها 
لتوصيل الفكرة بشكل واضح وبعيدا عن 
التكرار، خاصة في املشهد السينمائي للبحث 

 الدوحة ـ مفرح الشمري
  في اطار انشطة مهرجان الفرق االهلية 
املســــرحية اخلليجية الدورة الـ ١١ واملقامة 
حاليا في العاصمة القطرية الدوحة قدمت 
فرقة مسرح «الريف» البحرينية مساء امس 
االول عرضا مسرحيا بعنوان «املجهول» من 
بطولة عبداحلسني مرهون، حسن العصفور، 
ابتسام القاضي، علي بدر، ابراهيم البيراوي، 
هديل كمال الدين واخراج حسني العصفور 
وذلك على خشــــبة مســــرح قطر الوطني 
بحضور وزير الثقافــــة والفنون والتراث 
د.حمد بن عبدالعزيز الكواري وحشــــد من 

املهتمني باملسرح وضيوف املهرجان.
  وتدور فكرة املسرحية حول محاوالت 
االنســــان الهروب من الواقع الذي يعيشه 
وفشله في اخلروج منه، السيما انه اصبح 
جزءا ال يتجــــزأ منه، حيــــث عالج النص 
املسرحي الفلسفي قضية «املجهول» والتي 
تسبب ارقا لالنسان الطامح الى كل ما هو 
جديد، فقدمت ملجموعة شخوص يبحثون 
عن مكان جديد غير الذي يعيشون فيه لكنهم 
ال يستطيعون املغادرة بآمالهم وطموحاتهم 
خلوفهم مما قد يعترضهم بعيدا عن مكان 

وجودهم.

  صرخة االنسان

  ارادت احداث املســــرحية تتبع اسلوب 
البحث في مواقف االنسان الذي يوجه صرخة 
الى من حوله للخروج من دوامة «املجهول» 

 ضمن العروض المسرحية لمهرجان الخليج الـ١١

 تدخلت إليقاف بث فقرة في برنامج «عن جد» عن ارتباطها برجل أعمال ليبي 

 هيفاء وهبي تالكم تامر حسني
   على اإلنترنت قبل حفلهما بهولندا

 نقابة الموسيقيين المصريين  تصدر قرارًا
  بمنع المطربة السورية أصالة من الغناء

 غسان الرحباني يختار 
cats فتيات الـ ٤

 يسرا: يجتاحني حنين األمومة ولكن!

  اشـــتعلت املنافســـة بني النجمني تامر 
حســـني وهيفاء وهبي، ليس في مبيعات 
األلبومات أو أســـعار حفالت رأس السنة، 
لكنها هذه املرة فـــي رياضة املالكمة، عبر 
لعبة انتشـــرت بأحد مواقـــع األلعاب على 

اإلنترنت.
  وتقوم فكرة اللعبة على اختيار املستخدم 
شـــخصية هيفاء أو شـــخصية تامر، وفي 
حال اختياره شـــخصية هيفـــاء ميكنه أن 
يوجه اللكمات لتامر، مستخدما أسهما يؤدي 
الضغط عليها بالفأرة إلى توجيه اللكمات 
ميينا ويســـارا، والعكس في حال اختيار 

شخصية تامر.

  وتهدف هذه اللعبة، التي اشترك فيها ما 
يقرب من نصف مليون شخص، إلى قياس 
شعبية النجمني، حيث يعني توجيهك اللكمات 
لتامـــر أنك تفضل هيفـــاء عليه، والعكس 

بالعكس.
  وعلى الرغم من أن قاعدة البيانات باللعبة 
ال تقدم إحصائية بعدد من وجهوا اللكمات 
لالثنني، إال أن التعليقات التي اســـتقبلتها 
اللعبة تشير إلى أن أغلب املشاركني قرروا 

توجيه اللكمات لهيفاء.
  يذكر أن النجمني املتنافسني في هذه اللعبة 
التخيلية سيشاركان معا في حفل غنائي ٢٩ 

يناير املقبل في أمستردام بهولندا. 

 نصف مليون مشترك أشعلوا المنافسة بينهما

 كارول: صباح ستطل على جمهورها 
  في حلقة «الشحرورة» األخيرة

 مطالبة بمشاركة العراقية شذى 
حسون في «هال فبراير» و«الدوحة»

 أطلق محبو شذى 
حســـون حملة على 
موقـــع «فيس بوك» 
تطالـــب مبشـــاركة 
العراقية في  الفنانة 
الدوحة  «مهرجـــان 
العاشـــر لألغنيـــة» 
الذي سيقام في قطر 

٢٧ اجلاري.
  واعـــتـــــــبــــــر 
ان  «الشـــذاويون» 
جنمتهم متلك احلق 
األكبر في املشـــاركة 
فـــي املهرجان كونها 
قدمـــت  عراقيـــة، 
مجموعة من األغاني 
اخلليجية للســـاحة 

الفنيـــة، باالضافة الى ان الدورة العاشـــرة من املهرجان تكّرم الفن 
اللبناني، في وقت متلك شذى في رصيدها الكثير من األغاني اللبنانية 
التي تعاونت فيها مع عمالقة الفن اللبناني منهم املوســـيقار ملحم 

بركات، ونزار فرنسيس، ومروان خوري وغيرهم.
  أيضا أطلقت مجموعة أخرى بعنوان «شذى في الكويت» تطالب 
بغناء شذى في الكويت ضمن مهرجان «ليالي فبراير» وكسر حاجز 
التفرقة التي نشـــأت بـــني العراق والكويت بحســـب مجلة «زهرة 

اخلليج» اإلماراتية. 

 شذى حسون


