
 27  فنون  االثنين ١٤ فبراير ٢٠١١   
 كفوري يفاجئ إليسا بمهرجان «دبي» للتسوق

 نورا رحال تنفي انفصالها عن زوجها
   بسبب المشاهد المثيرة والقبالت

 أقيم مساء اجلمعة املاضية 
احلفـــل الثالث مـــن مهرجان 
الســـياحة والتســـوق بدبي، 
والذي أحيته املطربة اللبنانية 
إليســـا ومواطنهـــا وصديقها 
املطرب وائل كفوري مبنطقة 
البوليفار في برج خليفة بدبي، 
وبدأ احلفل في الساعة التاسعة 
مساء واستمر حتى منتصف 
الليل من صباح السبت، وقدم 
وائل كفـــوري فقرته الغنائية 
أوال والتي استمرت ملدة ساعة 
ونصف الساعة، وتفاعل معه 

اجلمهور خاللها بشدة.
  وبعد ذلك صعدت املطربة 
إليسا ألداء فقرتها الغنائية على 
املسرح بعد نزول وائل كفوري، 

 صرحت الفنانة نورا رحال بأن 
سبب غيابها عن الساحة الفنية 
منذ فيلمها األخير «مجنون أميرة» 
هم أوالدها الذين فضلت أن تكون 
بجوارهـــم وترعاهم أكثر، ألنها 
انشغلت عنهم كثيرا، لكنها نفت 
أن تكون قد فكرت في االبتعاد عن 
الساحة الفنية، واعدة اجلمهور 
بأن الفترة املقبلة ستشهد تقدمي 
أفالم وألبومات مميزة جدا، وقالت: 
ســـأعود بالشكل الذي يليق بي 
كفنانة لها تاريخ طويل، حسب 

«النشرة».
  وعن االنتقادات التي واجهتها 
أميرة»  بســـبب فيلم «مجنون 
الحتوائه على مشـــاهد مثيرة، 
قالت: ال توجد مشـــاهد مثيرة، 
فالفيلم بالكامل ال يوجد به سوى 
مشهدين األول به قبلة واآلخر 
النوم ألجد  عند استيقاظي من 

البطل نائما بجواري.
  كمـــا نفت أن يكـــون الفيلم 
واالنتقـــادات التي وجهت إليها 
سببا في انفصالها عن زوجها، 
قائلة: هذا الكالم غير صحيح، أنا 
انفصلت عن زوجي ألسباب أخرى 

ليست لها عالقة بهذا العمل. 

 إليسا 

 نورا رحال 

 وائل كفوري
إال أنها فوجئت به يصعد من 
جديد إلى املسرح ليحيها أمام 
اجلمهـــور ويشـــاركها أغنية 
«لو فيـــي» والتي طرحتها في 

ألبومها األخير «تصدق مبني» 
وقد فوجئ اجلمهور أيضا بهذا، 
ومت التصفيق لهما كثيرا وتفاعل 

اجلمهور معهما بشكل كبير.

 يستعد للمشاركة في ٤ أعمال درامية مختلفة

  «الدنيا مقلوبة».. الصالل يفكر في «سرداب» بوعدنان
 عبدالحميد الخطيب

  كشـــف الفنان القدير إبراهيـــم الصالل عن 
استعداده للمشاركة في ٤ أعمال درامية مختلفة، 
حيث يقرأ نصوصها حاليا وهي: «الســـرداب» 
للعمالق عبداحلسني عبدالرضا وعمل كوميدي مع 
املخرج حسن سراب يحمل اسما مبدئيا «الدنيا 
مقلوبة» ومسلسالن احدهما مع املخرج حسني 

املفيدي واآلخر تراثي مع النجم احمد جوهر.
  وأضاف الصالل في تصريح لـ «األنباء» انه 
تلقى اتصاال من بوعدنان للمشاركة في العمل 
وهو يقرأه حاليا، مؤكدا انه سيعلن عن تفاصيل 
العمـــل ودوره فيه مبجرد إمتام االتفاق، ملمحا 
الى ان أعمال بوعدنان حتظى بنســـبة مشاهدة 

كبيرة ملا حتمله من قيمة فنية عالية.
  واستطرد: الناس دائما يبحثون عن األجود، 
فرغم كثرة الفضائيات وعرضها للغث والسمني 
مللء ساعات البث الطويلة لديها جعل املشاهد ال 

يبحث إال عن اجليد.
  وشدد الصالل على حرصه الدائم على املشاركة 
في عمل تراثي كل عام إلميانه بان هذه االعمال 
ترشح العديد من القيم القدمية التي باتت مفقودة 
في هذا العصر وقال: اجليل اجلديد يحتاج دائما 
الى التوعية وتعريفه مبا فعل األجداد وقيمهم 
وأخالقهم التي كانت تتسم بالشجاعة والشهامة 
وغيرهـــا من الصفات احلميدة، مشـــيرا الى ان 

الدرامـــا لها تأثير كبير فـــي توجيه الناس مبا 
يخدم مجتمعاتهم.

  وعن املســـرح قال الصالل: انا بعيد عنه 
خصوصا انه ال توجد لدينا نصوص جيدة 
او دور عرض تتناسب مع العصر احلديث 
وبالنسبة لي ال ميكن ان أشارك في عمل 
على هذه املسارح املتهالكة القدمية، مشيرا 
الى ان املهرجانات ســـاعدت في تطوره 

خصوصا انها مكان رحب للمنافسة الشريفة 
وتوفر عامل االحتكاك واالستفادة من خبرات 

اآلخرين.
  اجلدير بالذكر ان الفنان القدير ابراهيم 

الصالل شارك في عدة أعمال في شهر رمضان 
املاضي ومنها مسلسل «إخوان مرمي» من تأليف 

شريدة املعوشـــرجي وإخراج عزمي مصطفى، 
وشـــارك فيه مع نخبة من النجوم، والعمل مت 

إجنـــازه بتكليف من الديوان األميري وهو 
وثائقي يتنـــاول حقبة مهمة من تاريخ 

الديرة إبان فترة وصول آل الصباح 
الكرام الى الكويت عام ١٩١٣ وحكم 

صباح األول الى عبداهللا بن صباح 
وجســـد فيه دور أحد األعيان 

وعرض خالل شـــهر رمضان 
املاضي على شاشة تلفزيون 

الكويت. 

 العمالق عبداحلسني عبدالرضا 

 الفنان القدير
   ابراهيم الصالل 


