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 مطرب رفض املشاركة في حفلة 
غنائية باحدى الدول العربية، ألن 
املنظمني ما نفذو شــــرطه بعدم 
وجود أكل أثناء وصلته الغنائية 
ألن صوته «خالد» وطربي مثل ما 

يقول.. خير ان شاء اهللا! 

 مقدمة برامج في احدى 
القنــــوات قاعــــدة «حتن» 
انها تقدم  على املسؤولني 
برنامج رأس الســــنة بس 
املسؤولني مو معطينها بال.. 

اهللا يشفي!

 رأس السنة طرب 
 ممثلة متشي وتسولف 
انها متزوجة من رجل أعمال 
بس رفيجاتهــــا فضحوها 
بعدمــــا دروا انها متزوجة 
من شاعر وفي السر بعد.. 

الچذب حبله قصير؟

 زواج
 مطرب رفض املشاركة في حفلة 
غنائية باحدى الدول العربية، ألن 
املنظمني ما نفذو شــــرطه بعدم املنظمني ما نفذو شــــرطه بعدم املنظمني ما نفذو شــــرطه بعدم 
وجود أكل أثناء وصلته الغنائية 
ألن صوته «خالد» وطربي مثل ما 

يقول.. خير ان شاء اهللا! 

 مقدمة برامج في احدى 
القنــــوات قاعــــدة «حتن» 
انها تقدم  انها تقدم على املسؤولني  انها تقدم على املسؤولني  على املسؤولني 
برنامج رأس الســــنة بس 
املسؤولني مو معطينها بال.. 

اهللا يشفي!

 رأس السنة طرب 
 ممثلة متشي وتسولف 
انها متزوجة من رجل أعمال 
بس رفيجاتهــــا فضحوها بس رفيجاتهــــا فضحوها بس رفيجاتهــــا فضحوها 
بعدمــــا دروا انها متزوجة 
من شاعر وفي السر بعد.. 

الچذب حبله قصير؟

 زواج

 دعيج اخلليفة

 عادل إمام

 مشهد من مسرحية «تاتانيا»  د.نادر القنة 

 بوستر مسرحية «البندقية» 

 غادة عبدالرازق هيامت

 وفاء عامر حتية كاريوكا

 «البندقية» حددت مصير «الفنون السعودية» في الدوحة 
 الدوحة ــ مفرح الشمري

  ضمن أنشطة مهرجان الفرق 
االهلية املسرحية اخلليجية في 
دورته الـ ١١ املقامة في العاصمة 
الدوحـــة، قدمت فرقة  القطرية 
الثقافـــة والفنون فرع  جمعية 
«االحســـاء» مســـاء امس االول 
الذي تشارك  عرضها املسرحي 
به في املسابقة الرسمية بعنوان 
«البندقية» تأليـــف عبدالعزيز 
الطايع واخراج ســـلطان النوة 
املزيعل،  وبطولـــة عبدالرحمن 
خالد اخلليف، عثمان الدحيالن، 
عماد البرية، عبدالعزيز بوسهيل، 
صالح اخلشرم، وذلك على خشبة 

مسرح قطر الوطني.

  عزلة وهروب

  تدور أحداث املسرحية حول 
حياة أنسان «عبدالرحمن املزيعل» 
ميتلك «بندقية» حتدد مصيره 
ومواقفه وقناعاتـــــه، ويعاني 
العزلة والهروب الدائم واخلوف 
من املواجهـــة، حيث ينتقل من 
مكان الى آخر في محاولة مستمرة 
للخالص من أسراره ورميها في 
البحر بعد أن خانه صديقه الذي 
أفشاها لتكون هذه احلادثة مبنزلة 

الدرس املؤثر في حياته.

  نص تقليدي

  رغم أن فكرة النص تقليدية 
ومت تناولها في السينما، اال ان 

العرض املسرحي.

  معاناة البطل

  جنح بطل العمل عبدالرحمن 
املزيعـــل في توصيـــل معاناته 
للجمهور بطريقة جميلة، وكان 
افضل املمثلـــني املوجودين في 
التعبير  العرض، خصوصا في 
عن حالته وصراعاته مع نفسه 

املخرج ســـلطان النـــوة عاجله 
بطريقة مليئة باالثارة والتشويق، 
معتمدا على لغة سينوغرافية ذات 
دالالت عميقـــة من خالل فضاء 
املسرح الفارغ والذي شكل فيه 
األزمنة واألمكنـــة في آن واحد 
مستغال لعب املؤلف على تيمة 
سعف النخيل، حيث صنع منها 
الســـفينة والبيت وكل مفردات 

والتي ركز عليها مخرج العمل 
ليوضح معاناته بعدما أفشى 
سره لصديقه وظل حبيسا لهذا 
السر وكأن بندقية تصوب كل 

ساعة على رأسه.

  الندوة التطبيقية

أقيمت ندوة    عقب العرض 
تطبيقية ملناقشـــة مسرحية 

«البندقيـــة» أدارها د.حســـن 
رشيد، وشـــارك فيها املعقب 
الرئيســـي د.يوســـف عيداي 
واملخرج ســـلطان النوة، وقد 
أشاد عيداي بالنص وبالرؤية 
االخراجية اللذين اعتمد عليهما 
املخـــرج لتوصيل الفكرة، كما 
ثمن الناقد املسرحي د.نادر القنة 
التجربة السعودية من خالل 
هذا العرض الذي أخرج املسرح 
السعودي من اخلصوصية الى 

العامة.

  إشكالية التجريب

  على هامش أنشطة املهرجان 
نـــدوة فكريــــة عن  أقيمـــت 
«اشكالية التجريب والتراث في 
املسرح»، حيث متت مناقشة 
الورقة املقدمة من د.عز الدين 
املدنـــي مـــن خـــالل املعقـــب 
الرئيســـي محمـــد الســـلمان 
وحضرها عدد من الضيوف، 
باالضافة الـــى الفنان القطري 

غامن السليطي.

  عرض الليلة

الليلة مســـرحية    تعرض 
«تاتانيــا» لفرقة مسرح اخلليج 
العربي من تأليف بدر محارب 
وإخـــراج عبدالعزيـــز صفر 
وبطولة يوسف البغلي، ابراهيم 
الشيخلي، فاطمة الصفي، ميثم 

بدر وآخرين.

 قدمتها ضمن أنشطة مهرجان المسرح الخليجي الـ ١١

 غادة ردًا على قضية هياتم: بعض الفنانات 
يتعمدن أن يعكرن علي فرحتي بـ «سمارة»

 القاهرة – سعيد محمود
  احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق 
مبسلســـلها «سمارة» من خالل 
املؤمتر الصحافـــي الذي أقامته 
شركة كينج توت في فندق جراند 
حياة لالعالن عن بيع املسلسل 
لقناتـــي دبي واحليـــاة، حيث 
حتدثت عـــن القضايا املرفوعة 
ضد املسلسل من جانب الفنانة 
هيامت وقالت انها متأكدة من أن 
هذه القضايا لن تضر باملسلسل 
في شيء نظرا لثقتها في شركة 
االنتاج التي لن جتازف وتدفع 
ماليني في عمل لديها شـــك ولو 
بنسبة قليلة في أنه سيتأثر مبثل 
هذه القضايا، كما أشارت الى أنها 
اعتادت أن يحدث معها مثل هذه 

االمور حيث رفعت قضايا أيضا 
على مسلســـلها االخير «زهرة 
وأزواجها اخلمسة» وهو ما يدل 

علـــى أن بعض الفنانات تتعمد 
أن تعكر عليها فرحتها بأي عمل، 

على حد قولها. 

 مي كساب: عاهدت أسرتي 
  على عدم ارتداء مالبس مثيرة

 االستقرار على أزواج «الشحرورة»

 اكدت الفنانة مي كساب 
على انها ال تقدم في فيلم 
«بون سواريه» ما يخدش 
احلياء وقالت في حوار مع 
موقع «الفن أونالين»: انا 
بنت طنطا، واخذت عهدا 
على نفسي وامام اسرتي 
انني لن اتغير مهما جنحت 
وحصدت من شهرة ومال، 
ولن ارتدي مالبس مثرية 
ابدا في اعمالي، النني على 
يقني انها ليست الطريق 
لتحقيق النجومية وحب 

اجلمهور. 

 استقر املخـــرج 
احمد شـــفيـق على 
معظــــم املمثلـــني 
الذين  اللبنانيـــني 
ســـيقومون بأدوار 
أزواج صبـــاح فـي 
مختلـــف مراحــــل 
حياتهــــــا مـــــــن 
خـــــالل مسلســـل 
الذي  «الشحرورة» 
الســـيرة  يــــروي 
الذاتيـــة للمطربـة 
اللبنانية الشهيـرة 
والـــذي كتبـه فداء 
الشندويلــي وتـــم 
االستقرار مسبقـــا 
على كارول سماحة 
في دور الشحرورة 

وكارمن لويس لتجســـيد دور املنتجة آسيا ورفيق علي أحمد 
لشخصية والد صباح وجوليا قصار لتجسد شخصية والدة 

صباح.
  وقد قضى أحمد شفيق عدة أيام في بيروت ودمشق ملعاينة 
أماكن التصوير، واختار املمثل فادي حداد لدور آخر أزواج صباح 
فادي لبنان، واملمثل عمار شلق في دور أول أزواج صباح وكان 
اسمه جنيب شماس، كما اختار يورغو شلهوب في دور الفنان 
سليم طبارة أحد أشهر أزواج صباح في بداية حياتها، كما اختار 
هشام أبوسليمان لدور الصحافي محمد بديع سربيه مؤسس 

مجلة «املوعد» والذي لعب دورا كبيرا في حياة صباح. 

 مي كساب

 كارول سماحة

 مخرج مصري: كاريوكا تزوجت ١٣ رجال 
وأنقذت السادات من اإلنجليز 

 يناقش الليلة على «فنون» الفرق بين المجاملة والنفاق

  ندى فاضل: البساطة وراء شعبية «سوالف»
 عبدالحميد الخطيب

  أكــــدت االعالمية ندى فاضل أن ســــر اقبال 
املشــــاهدين على برنامج «ســــوالف» يعود الى 
املوضوعات التي يتم طرحهــــا، وكذلك اتاحته 
الفرصــــة للمشــــاهدين للحديث عــــن جتاربهم 
الشخصية واملشــــاركة في احلوار والتي كانت 
لها اثر ايجابي، وقالت: لقد حاولنا االبتعاد عن 
االسلوب التقليدي في التقدمي من خالل لغة سهلة 
يطغى عليها روح الكوميديا في ظل وجود الزميلني 
احمد العونان ووليد الضاعن من اجل أن نكون 
اقرب للمشاهد، مشيرة الى أن القضايا التي يتم 

طرحها تكون في مجملها من نبض الناس.
  واعتبــــرت أن «ســــوالف» خــــرج للجمهور 
فــــي وقــــت كان الكثير يبحث فيــــه عن اطاللة 
تلفزيونية مختلفــــة وغير رتيبة تناقش أيضا 
همومه وطموحاته بطريقة جتعله ال يستخدم 
«الرميوت كنترول»، ملمحة الى أن سرعة ايقاع 
البرنامج والفواصل جعلته في مصاف البرامج 

االولى لفترة املساء.
  وأوضحت ندى ان البرنامج سيشــــهد خالل 

الفترة املقبلة عملية تطوير كبيرة الســــيما في 
عناويــــن احللقات بحيث تكون احللقة األخيرة 
من كل أسبوع حتمل طابعا ترفيهيا، حيث القت 
هذه الفكرة قبوال كبيرا من قبل املشاهدين بعد 
جتربتها خالل االسبوع املاضي، مشددة على أنها 
ســــعيدة بالعمل مع املعد الزميل مفرح حجاب 
واملخرج مناف عبدال اللذين يبذالن جهودا كبيرة 

من اجل ظهور البرنامج بشكل مميز.
  وقالت ندى ان حلقات هذا االسبوع ستحمل 
عناوين ســــاخنة حيث ســــتناقش حلقة اليوم 
االحد الفرق بني «املجاملــــة والنفاق» في حلقة 
استثنائية ستكون أكثر سخونة في ظل تفشي 
هذه الظاهرة سواء من خالل العالقات االجتماعية 
أو العمل، ويوم االثنني سيكون الرجال والنساء 
على موعد مع أحالم وطموحات الزوجة الثانية، 
أما يوم الثالثاء فسيكون هناك موعد مع الكوميديا 
والشاب باسل الدوسري والشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة وشخصيات الدمية مزيون واحلاج نوفل 
وحمادين، ويوم االربعاء ســــتكون هناك حلقة 

خاصة عن الصالونات النسائية املتنقلة. 

 كشف عمر الشيخ، مخرج 
مسلسل «كاريوكا» الذي سيبدأ 
املقبلة،  الفتـــرة  تصويره في 
الفنانة وفاء  وتقوم ببطولته 
عامر وعـــدد من جنوم الدراما 
املصرية عن أن العمل سيكشف 
التي ال  العديد من اجلوانـــب 
الفنانة  يعرفها أحد عن حياة 
الراحلة حتية كاريوكا، والتي 
متيزت حياتها بأبعاد إنسانية 
غنية بالدراما، مؤكدا أن كاريوكا 
تزوجت من ١٣ رجــــال، وجنحت 
فـــي إخفاء الرئيـــس املصري 
الراحل أنور السادات في بيتها 
ملدة عامني بعد هروبه من سجن 

االحتالل اإلجنليــزي آنذاك.
  وأضـــاف عمر الشـــيخ في 
تصريح ملوقع «ام.بي.سي.نت» 
أن شخصية حتية كاريوكــــا 
مثيرة للجدل، وبها تفاصيـــل 

عديدة جتعل منها شـــخصية 
دراميـــة من الطــــــراز األول، 
فهي عاشـــت املأســـاة والرغد 
في العيش، ثـــم عـــادت مرة 
أخـــرى إلى املأســــاة، وعانت 
من طفولـــة تعيسة كلها شقاء 

وحزن وقهر إلى أن أصبحـــت 
أكبر جنمات  جنمة كبيرة من 
السينما، ثم مرة أخرى في نهاية 
حياتها تعود إلى املأساة، حيث 
لم تكن جتد أي أموال لتشتري 

الدواء.

 الخليفة مع «مزيون» في «آسيا سكوب»
 عبدالحميد الخطيب

  مبناسبة مشاركة منتخب الكويت لكرة القدم 
في بطولة كأس آســــيا والتي تنطلق نهاية هذا 
األسبوع في دولة قطر الشقيقة يخوض الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة جتربة التقدمي التلفزيوني 
من خالل برنامج «آسيا سكوب» وذلك على شاشة 
تلفزيون سكوب اعتبارا من اخلميس ٦ يناير املقبل 
الساعة التاسعة وحتى العاشرة مساء على الهواء 
مع الشخصية الكوميدية «مزيون» التي يقدمها 
الشاب باسل الدوسري والبرنامج من إعداد عجيل 
الرفاعي وعالم اخلطيب وإشــــراف محمد طالل 
الســــعيد. كما سيكرم اخلليفة ٢٧ اجلاري فريق 
برنامج «بناتي» في فندق هيلتون املنقف نظرا 
جلهودهم في البرنامج وتقدميه بشكل جديد، كما 
يحل ضيفا على مهرجان الدوحة الغنائي األربعاء 
املقبل حيث سيحضر حفلة الليلة الثالثة وذلك 

تلبية لدعوة تلقاها من إدارة املهرجان. 
  وقــــد أكد اخلليفة أن تقدميه برنامج «آســــيا 
ســــكوب» يأتي من باب دعم «االزرق» والوقوف 
معه بعدما توج بطل اخلليج من خالل حصوله 
على بطولة كأس اخلليج الـ ٢٠ والتي أقيمت في 

اليمن خالل األيام املاضية. 

 قدم عدد من نواب مجلســـي الشعب 
والشورى في مصر طلب إحاطة عاجال 
الستيضاح حقيقة األمر حول ما نسب 
للفنان عادل إمام ونشرته إحدى الصحف 
املصرية اخلاصـــة ونقلته عنها صحف 
عربية ومواقع الكترونية حول قيام الفنان 
عادل إمام بالتهكم على أحد أعضاء البرملان 
العراقي عندما سألته مذيعة برنامج مت 
اســـتضافته فيه على قناة «mbc» عن 
أمواله ودخله فرد عليها: ال تسأليني، وإذا 
أردت معرفة من لديه أموال كثيرة فعليك 
بـ «ب.أ.» فقد دعاني إلى حفل عشاء في 
منزلـــه الفاخر بالقاهرة، وعندما ذهبت 
ذهلت من ضخامة احلفـــل الذي تكلف 
أكثر من ٣ ماليني جنيه والى جانب ذلك 
ميلك هذا الشخص ڤيال في شرم الشيخ 
لم أستطع شراء مثلها إال منذ وقت قريب 
ومثل هؤالء األشـــخاص هم من ينبغي 
ســـؤالهم عن مصادر دخلهم وثرواتهم 

الفاحشة.
  يذكر أن النـــواب قرروا اثـــارة هذا 
املوضوع بعد أن  تناولته مواقع االنترنت 

والصحف العراقية بشكل موسع.

 يدعم من خالله مشاركة «األزرق» في البطولة

 نواب مصريون يطلبون استيضاح حقيقة 
تصريحات عادل إمام حول نائب عراقي  


