
 االثنين الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ٣  يناير ٢٠١١ 

 ممثلة شابة رفضت املشاركة  30 
بعمل درامي من بطولة فنانة 
انه ستايلها  كبيرة والسبب 
قدمي مثل ما تقول.. الشرهــة 
مو عليـــچ على اللـــي رازچ 

بالساحة! 

 ممثل بعد ما اشتهر باألعمال 
احمللية هاأليام مطيح في دولة 
خليجية علشان يثبت وجوده 
فيهــــا واملصيبــة ما يعتــرف 
بفضــــــــل الديــرة عليــــــه.. 

صچ منكر حسنة!

 فضل ستايل
 ممثلة خليجية «حســـت» 
املنتجـــني يبونها تقلص  ان 
من أجرها علشـــان ينادونها 
بأعمالهـــم الدراميـــة فقررت 
االبتعاد قليال علشان يعرفون 

قيمتهــا.. زين تسوين!

 أجر

 نانسي عجرم 

 هيفاء وهبي

 مفرح الشمري
  بعد النجاحات التي حققها املخرج املسرحي 
الشـــاب علي العلـــي في مســـيرته االخراجية 
القصيـــرة، خصوصا بعد حصول مســـرحيته 
«دماء بال ثمن» على ٧ جوائز في مهرجان اخلرافي 
لالبداع املسرحي السابع وكان أهمها جائزة أفضل 
عـــرض متكامل، يفكر حاليا في اقتحام احلركة 
املسرحية بـ «ســـتايل» جديد من خالل تقدميه 
للمسرح البوليسي على خشبات املسرح الكويتي 
في الفترة املقبلة بعد أن قطع شوطا كبيرا في 

ظهور فكرته الى النور.
  «األنباء» استضافت املخرج الشاب علي العلي 
لتسليط الضوء على مشـــروعه اجلديد، فكان 

هذا احلوار:
  علي شخبارك؟

  احلمد هللا بخير.
  سمعنا انه عندك مشروع أو فكرة جديدة تريد 

أن تقدمها على خشبات املسرح الكويتي؟
  اللي سمعتوه صحيح، فأنا حاليا لدي مشروع 
جديد سأقدمه على خشبة املسرح وهو املسرح 
البوليسي الذي لم يقدمه أي من املسرحيني من 
قبل، وأمتنى أن ينال هذا املشروع القبول لدى 
اجلماهير واملهتمني بشؤون احلركة املسرحية 
في الديرة، خصوصا ان هذا املسرح يقدم للمرة 

االولى في الساحة اخلليجية ورمبا العربية.

ــمعنى  ش ــب    طي
املسرح البوليسي؟

  املسرح البوليسي 
يعزز مفهوم احترام 
القوانــــني ويســــلط 
الضــــوء على بعض 
احلاالت االنســــانية 
في مجتمعاتنا العربية 
باالضافة إلبراز جهود 
رجال األمن للمحافظة 
على األمن في الديرة 
بطريقة جميلة وهذا 
املشروع موجود عندي 
مــــن زمــــان، وبعدما 
تبلورت الفكرة شرعت 
في تنفيذها والتصريح 
عنها، خاصة أنني أحب 
أفكاري من  أن تكون 
الذي نعيشه  الواقع 
وأمتنى جنــــاح هذا 
املشــــروع في عيون 

جماهير املسرح.
ــرح البوليسي اللي تنوي تقدميه    نصوص املس

جاهزة؟
  أكيد وانتهيت من كتابة ثالثة نصوص مسرحية 

حتمل هذا «الستايل» 
وبإذن اهللا ترى النور 
وســــتكون  قريبــــا 
عيديتــــي للجمهور 
بعــــد أن انتهيت من 
املتعلقــــة  االمــــور 
فــــي هذا  باالنتــــاج 
املجال، باالضافة الى 
التفاوض مع بعض 
النجوم للمشاركة في 
العروض املسرحية 
وســــأعلن عــــن ذلك 
قريبا حتــــى تكون 
الصــــورة واضحــــة 

للجميع.
عيدتي..  قلت    أنت 
الفطر  تقصد  عيد  أي 

أو االضحى؟
  ان شــــاء اهللا في 
عيد الفطر سنعرض 
أول عروض املسرح 
البوليسي في الديرة، 

ونتمنى التوفيق من رب العاملني.
ــرحية «دماء بال  ــك راح تعرض مس ــمعنا أن   س

ثمن» في الصيف.

  هذا صحيح سنعرض «دماء بال ثمن» احلاصلة 
علــــى ٧ جوائز في مهرجــــان اخلرافي لالبداع 
املسرحي الســــابع في الصيف، وذلك إلنعاش 
املوسم املسرحي بالصيف بنفس أبطال املسرحية 

الذين شاركوا فيها من قبل.
  راح تترك مسرح الطفل؟

  ال ميكن أن أترك مســــرح الطفل وراح أكون 
موجود فيه مع الفنــــان يعقوب عبداهللا الذي 
جتمعني معــــه اخوة وصداقة وشــــراكة فنية 

وسنعمل فيه كفريق متناغم.
ــاركة في املهرجانات املسرحية    عندك نية للمش

املقبلة؟
  حاليا ال أحبذ املشاركة في املهرجانات املسرحية 
خاصة بعد حصول مسرحيتي «دماء بال ثمن» 
علــــى ٧ جوائز في مهرجان اخلرافي الســــابع، 
وهذا يتطلب مني التريث قليال حتى أقدم عمال 

مسرحيا مدروسا يضيف ملشواري الفني.
  كلمة أخيرة.

  أشكر كل من وقف معي ودعمني في مشواري، 
خصوصا شركة «احملار» لالنتاج الفني و«مسرح 
السالم» واملسرح الشــــعبي ومسرح الشباب، 
باالضافة الى أســــتاذ قســــم التمثيل واالخراج 
د.شــــايع الشــــايع، وأمتنى دائما أن أكون عند 
حســــن ظنهم، والشكر الكبير لـ «األنباء» التي 

تدعم الشباب في جميع املجاالت. 

 نانسي عجرم تتحدى «الحمل»
 

 هيفاء وهبي تبدأ عامها 
الجديد بتهديدات بالقتل

 القاهرة ـ سعيد محمود
  بدأت املطربة اللبنانية هيفاء وهبي 
عامها اجلديد بحالة من الذعر واخلوف 
بعد ان تلقت تهديـــدات بالقتل من 
مجهولني تقدم على اثرها زوجها رجل 
األعمال املصري أحمد أبوهشيمة ببالغ 
في محضر رسمي بالواقعة أمس األول 

لتكون آخر بالغات عام ٢٠١٠.
  وأفاد بالغ أبوهشيمة بأن أشخاصا 
مجهولني يطاردونـــه منذ فترة هو 
وزوجته، وبدأت القصة عندما علم 
زوج الفنانـــة اللبنانية ان هناك ٣ 
أشخاص يحاولون جمع أخبار عنه 
هو وزوجته ممن حولهم من جيران 

وعاملني لديهم.
  لم تكن تلك هي املرة األولى التي 
تشاع فيها أنباء بتهديدات بقتل هيفاء 
العام املاضي  فقد تناقلت الصحف 
خوف هيفاء من العودة للبنان بسبب 
تلك التهديدات األمر الذي نفته هيفاء 
كامال، وأكدت حينها انها تقضي وقتها 
في أســــعد حاالتها وســــط عائلتها 

وبصحبتها زوجها.
  وكانت هيفاء وهبي قد كشفت في 
آخر ظهور لها خالل الشهر املاضي 
في برنامج «أبشر» مع نيشان على 
قنــــاة mbc انها تخشــــى ان متوت 
الــــذي جعلها  مقتولة وهــــو األمر 
تبكي في احللقة بشدة عندما قالت 
انها تشعر بذلك كثيرا، خاصة بعد 
الكثير من حوادث املشــــاهير التي 
عرض البرنامج مشــــاهد منها مثل 
سعاد حسني وذكرى، وأخيرا قتل 

سوزان متيم.
  وكان مــــن املقرر ان تقوم هيفاء 
الكريسماس ورأس  بإحياء حفالت 
السنة مبجمع «البيال امللكي» ببيروت 

مقابل ١٢٠ ألف دوالر. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  أشعلت املطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلها بقاعة كليوباترا 
بفندق سميراميس بالقاهرة في ليلة رأس السنة التي كانت قارسة 
البرودة، ولم تعبأ نانســـي بحملهـــا أو إجهاد احلمل، ونزلت من 
على خشبة املسرح أكثر من مرة خالل فقرتها التي استمرت قرابة 

ساعتني متواصلتني، حيث كانت جنمة احلفل الرئيسية.
  وغنت املطربة اللبنانية في فقرتها معظم أغاني ألبومها اجلديد 
«نانسي ٧»، الى جانب عض من أغانيها القدمية التي طلبها اجلمهور، 
والتي اســـتجابت لكثير منها، واعتذرت عن تلبية بعضها اآلخر 
لعدم جتهيزها في البروڤات مع الفرقة املوســـيقية، لتحصل على 
تصفيـــق حاد من جمهورها الذي جتاوب معها كثيرا، خاصة انها 

تلقت عديدا من الهدايا من جمهورها.
  واســـتمر احلفل – الذي أقامه فندق ســـميراميس – الى قرابة 
السادسة من صباح اليوم التالي، وحضره أكثر من ١٠ آالف شخص 
امتألت بهم قاعة كليوباترا، ما دعا منظم احلفل املترودتيل منصور 
ومتعهد احلفل حمادة أبوعضمة، الى حشد طاوالت اضافية كل طاولة 
لهـــا ٦ مقاعد، حتى أصبحت القاعة بال ممرات للخروج والدخول، 
حيث ازداد اإلقبال على احلفل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل، وكانت التذاكر قد نفدت عن آخرها، ما دعا البعض الى بيع 
بعض التذاكر في السوق السوداء للرواد العرب وبحد أدنى ١٥٠٠ 

جنيه للتذكرة الواحدة. 

 أهم «ساعة ونصف».. 
  في حياة أحمد فلوكس

 سالفة معمار في مسلخ للدجاج

 يعقد األمني العـــام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي صباح اليوم مؤمترا صحافيا لالعالن 
عن انشطة مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ ١٧ وذلك 
في مبنى األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب مبنطقة الصوابر وحتديـــدا في قاعة عبدالرزاق 
البصير بحضور وسائل االعالم املتعددة التي وجهت لها 
الدعوات حلضـــور هذا املؤمتر خاصة ان مهرجان القرين 
الثقافـــي اصبح ظاهرة ثقافية يتابعهـــا القاصي والداني 
ويتضمن العديد من االنشـــطة الثقافية والفنية مبختلف 

انواعها.
  يذكر ان مهرجان القرين ستطل دورته الـ ١٧ في الـ ٦ من 
اجلاري وتستمر حتى ٢٦ من الشهر نفسه وذلك من خالل 
حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشـــجيعية على 
مستحقيها بحضور وزير االعالم الشيخ أحمد العبداهللا وعدد 

من الضيوف اخلليجيني والعرب في مسرح الدسمة. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  في مطلع العام اجلديد ٢٠١١ وقع النجم الشاب أحمد فلوكس 
على بطولة الفيلم السينمائي اجلديد «ساعة ونصف» قصة 
وســــيناريو وحوار أحمد عبداهللا واخــــراج محمد علي ومن 
انتاج الســــبكي. «فلوكس» يعتبر هــــذا أول رجوع له على 
شاشة السينما بعد غياب عامني عنها حيث شارك أخيرا في 
بطولة املسلسل التلفزيوني اجلديد «احلارة» وضيف شرف 
في مسلسل «اجلماعة» خالل شهر رمضان، ولفت األنظار إليه 
بشــــدة من خالل قيامه بهذين الدورين، كما انه يقوم حاليا 
بعمــــل لوك جديد ومذاكرة دوره جيدا قبل البدء في تصوير 

فيلمه اجلديد.

 دمشق ـ هدى العبود
  بدأت املمثلة السورية سالفة معمار في التحضير لشخصية 
«صبحة» في املسلسل السوري «السراب»، وذلك بعد اعتذارها 
عن أداء دور «رنا» في العمل نفســــه لتقدمه الفنانة نسرين 
طافش. وجاء اعتذار معمار عن دورها «رنا» إلعجابها الشديد 
بشــــخصية «صبحة»، التي تعمل في مسلخ للدجاج، كما ان 
للشــــخصية أبعادا جديدة جتعلها مختلفة عن أي شخصية 

أخرى قدمتها معمار في السابق.
  واختيار «صبحة» يعني الوقوف أمام الفنان بسام كوسا 

الذي سيقوم بأداء شخصية «أبواخلير».
  مسلسل «السراب» من تأليف الكاتبني جنيب نصير وحسن 

سامي يوسف ومن إخراج مروان بركات.

  أمني عام املجلس الوطني بدر الرفاعي 

 فلوكس أثناء التوقيع 

 سالفة معمار 

 علي العلي

 مشهد من مسرحية «دماء بال ثمن»  املخرج علي العلي وفرحة فوزة مبهرجان اخلرافي السابع

 علي العلي: عيديتي للجمهور.. مسرح بوليسي!
 يعرض «دماء بال ثمن» في الصيف وال يريد المشاركة في المهرجانات

 الرفاعي يعقد مؤتمرًا صحافيًا 
للحديث عن أنشطة «القرين»  

 في مبنى األمانة العامة للمجلس الوطني اليوم


