
 25  فنون  االحد ١٣ فبراير ٢٠١١   
 يجسد «بوهيالن» في «يوميات بومريان»

  بهبهاني: مو عيب أنتج وأمثل في «محطة رقم١»
 رويدا المحروقي إلى الئحة المغنيات الممثالت

 نادين الراسي تلتقي وسام بريدي
   «عند منتصف الليل»!

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  تستعد املمثلة نادين الراسي 
الستقبال مولودها الثالث بعد 
أشهر قليلة، حيث تباشر املمثلة 
إجــــازة االمومة،  انتهــــاء  بعد 
الى  البطولي  جتســــيد دورها 
جانب يوســــف حــــداد في احد 
االفالم مــــن بطولتها واإلخراج 
لسمير حبشــــي. كما تطل بعد 
ذلك في فيلم ســــينمائي يحمل 
الليل»،  عنوان «عند منتصف 
وسيجمعها مع اإلعالمي وسام 
بريدي، وهو من كتابة اإلعالمية 
هيام ابو شديد حجيلي وإنتاج 
شركة «مروى غروب» واخراج 

فيليب أسمر.
  يذكر ان نادين الراسي تطل 

كبيرا، وايضا من خالل مسلسل 
«لو ما انقطعــــت الكهربا» من 

.NTV بطولتها على شاشة الـ

اليوم على شاشــــة «املؤسسة 
اللبنانية لالرســــال» من خالل 
مسلسل «لونا» الذي يلقى جناحا 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  يبدو ان الفنانة اإلماراتية رويدا 
احملروقي قررت ان تخوض جتربة 
التمثيل لتنضم الى الئحة املغنيات 
املمثالت، حيث ستخوض للمرة 
االولى جتربــــة التمثيل من خالل 
الرومانسي االجتماعي  املسلسل 
اجلديد «ما نتفق»، وهو التجربة 
الدرامية اخلليجيــــة االولى لها. 

املسلسل يقع في ٦٠ حلقة.
  وسيعرض حصريا على قناة 
«أبوظبــــي»، الفضائيــــة ثالثون 
حلقة منه قبل شهر رمضان املقبل 
والثالثون حلقة خالل الشهر الكرمي. 
اما القصة والســــيناريو واحلوار 
فالكاتبة سوسن قابسي وإخراج 
العمل  إياد اخلزوز، ويشارك في 
نخبــــة كبيرة من أبــــرز النجوم 
في مقدمتهم كل من: بدرية أحمد 
وإبراهيم الزدجالي وزهرة اخلرجي 
وبثينة الرئيسي وليلى السلمان 
إلى  وعبداهللا مسعود، باإلضافة 
حشــــد كبير من الوجوه الشابة. 
كما ستغني احملروقي أيضا أغنية 
مقدمة املسلسل مع الفنان األردني 
رامي خليل، الذي ســــبق أن قدم 
أغنيــــة مقدمة مسلســــل «أوراق 

احلب».

 صادق في مسرحية «مسرح بال جمهور٤» 

 رويدا احملروقي 

 نادين الراسي وسام بريدي 

 صادق بهبهاني

 عبدالحميد الخطيب 
  انتهى الفنان الشاب صادق بهبهاني من تصوير 
فيلمه السينمائي اجلديد «محطة رقم ١» من بطولة 
الفنان القدير منصور املنصــــور وحمد العماني 
وعبداهللا العابــــر ونصار النصار ونوار القريني 
وعبدالعزيز صفر ونواف احلرز وعبداهللا الرميان 
وعبداهللا التركماني والطفل ضاري الرشدان واحمد 
التمار ومجموعة متميزة من الشباب والذي يتناول 
في أحداثه االرهاب الفكري ومدى تأثير هذه الظاهرة 

على بعض املجتمعات.
  وأكد بهبهانــــي في تصريح لـــــ «األنباء» انه 
سيشارك بالفيلم في مهرجان اخلليج السينمائي 
املقبل وقال: لألســــف العام املاضي لم أشارك في 
مهرجان اخلليج الســــينمائي، وبعد نصيحة من 
املخرج خالد الصديق وضعت كل تركيزي في هذا 
العمل لكي أعوض عدم مشاركتي في الدورة املاضية 
وحتى يظهر بالصورة التي ترضيني ومتثل الكويت 
أفضل متثيل في هذا املهرجان الكبير، ملمحا الى 
انه يشارك في الفيلم كممثل حيث يظهر في مشهد 
واحد فقط، مشددا على ان مشاركته في بطولة عمل 
من انتاجه ليســــت عيبا، ألنه باألساس ممثل وال 
مينع كونه منتجا ان يشبع املمثل الذي بداخله. 
وعن جديد شركته «ارتيست» أوضح بهبهاني انه 
يسعى الى انتاج اعمال مختلفة سواء في املسرح أو 
التلفزيون والسينما بغرض امداد الساحة الفنية 
بأعمال راقية بها هدف ومضمون يحترم تقاليدنا 
العربية، ملمحا الــــى ان فيلم «محطة رقم ١» هو 
باكورة انتاجات الشركة، مؤكدا ان «ارتيست» ال 
تعتمد على االحتكار وتفتح أبوابها لكل الفنانني 
احلقيقيني، متمنيا ان تنال جميع أعمال الشركة 

رضا اجلمهور.
  وبســــؤاله عن املسرح كشــــف بهبهاني انه 
انسحب من مهرجان املسرح احمللي املقبل وقال: 
لقد جهزت انا وبعض الفنانني الشباب لكي 

نشــــارك في الدورة املقبلة للمهرجان لكن 
لعدم اكتمال صورة النص ولشــــعورنا 

بانــــه لن يكون باملســــتوى املطلوب 
عند تطبيقه على املسرح قررنا ان 

ننسحب، مشيرا الى انه لن يشارك 
أيضا مع فرقة ستيج جروب 

في مسرحيتهم «مسرح بال 
التي ستعرض  جمهور٥» 

نهاية الشهر اجلاري في 
الدورة الثامنة ملهرجان 

اخلرافي املسرحي.
   وأضــــاف صــــادق 

بهبهاني قائال: لقد انتهيت 
مــــن تســــجيل مســــرحية 

لألطفــــال بعنــــوان «يوميات 
بومريان» في استديو النظائر مع 

الفنان أمني احلاج والد الفنان خالد أمني 
وشــــاركنا املمثل الشاب ميثم بدر وهي من 
اخراج عمران امير عبد الرضا وانتاج مركز 
«فنون»، وأجســــد فيها دور رجل عجوز 
اســــمه «بوهيالن» صديق لـ «بومريان» 
والذي يشاركه معرفة التطور الذي حدث 
للكويت الفترة األخيــــرة، ملمحا الى أنه 
ألول مرة يقدم مسرحية لألطفال، متمنيا 
ان تنال رضا اجلمهــــور عند عرضها ٢٥ 

اجلاري مبسرح العرائس. 


