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 ممثلة كان عندها «أمل»  22 
باملشاركة في أحد األعمال 
الدراميـــة بس أملها خاب 
ألنه مخـــرج العمل اختار 
غيرها من غير ما تدري.. 

اهللا يعينچ!

 ممثل ما «سمع» نصائح 
ربعه بعدم التعاون مع أحد 
املنتجني اللي رافض يعطيه 
حقوقه وقاعد يعض أصابع 
الندم انه تعاون معاه.. إذا فات 

الفوت ما ينفع الصوت!

 ندم أمل
 ممثلة صايرة هااليام «سوسة» 
قاعدة تنقل حچي ألحد املخرجني 
على أنه هاحلچي قايلته زميلتها 
عنه وبعد ما واجهتها هالزميلة 
نكـــرت وبچت.. الشـــرهة على 

هاملخرج اللي يسمع كالمچ! 

 سوسة

 مديرة مهرجان هولندا: فيروز حلم 
المهرجان منذ سنوات وهاهو يتحقق 

 أعلنت إدارة مهرجان هولندا الســـنوي للفنون لعام ٢٠١١، أن 
السيدة فيروز ستشارك في حفالت املهرجان، بحفل غنائي واحد 
٢٦ سبتمبر املقبل. هذا وقد عبرت املديرة التنفيذية ملهرجان هولندا 
للفنون عن ســـعادتها مبوافقة فيروز على املشاركة في املهرجان 
قائلة: رغبنا في مشاركة «جارة القمر» في املهرجان منذ سنوات، 
ففيروز حلم املهرجان منذ ســـنوات وهاهو يتحقق، حسب املوقع 

الرسمي لراديو هولندا.
  ومن املقرر أن يقام حفل فيروز في قاعة املسرح امللكي «كاريه» 

في أمستردام، وهو مسرح عريق للنخبة الفنية واملسرحية.
  يتسع املسرح لـ ١٥٠٠ شـــخص. وينطلق املهرجان في الفترة 
من ١ وحتى ٢٦ سبتمبر املقبل، ويضم خمسني فعالية مختلفة ما 
بني الرقص والغناء واملسرح والشعر واألوبرا في عدد من املواقع 

واملسارح في العاصمة الهولندية.
  وكان مهرجان هولندا قد استضاف في دورة عام ٢٠١٠ الفنانة 
املصرية آمال ماهـــر، التي غنت روائع الســـيدة أم كلثوم، ونقل 

التلفزيون الهولندي احلفل وقتها على القناة الرسمية.
  يذكر أن السيدة فيروز كانت قد قدمت حفلني غنائيني بعد فترة 
غيـــاب عن جمهورها، في قاعة «البيال» بالعاصمة بيروت، يومي 

٧ و٨ يناير ٢٠١٠. 

 «جارة القمر» فيروز

 سالف تعقد جلسات عمل من أجل «شجر الدر»
 انتهت الفنانة سالف فواخرجى من حتضير 
مالبسها في ســـورية والتي ستشارك بها في 
مسلسلها اجلديد «شجر الدر»، وذلك في وجود 
املخرج محمد عزيزية، وتسافر سالف إلى القاهرة 
بعد يومني حيث تعقد جلسات عمل مع املؤلف 
والسيناريست يســـري اجلندي لإلتفاق على 
اللمســـات األخيرة في املسلسل قبل البدء في 

التصوير في أواخر الشهر اجلاري.
  يذكر ان سالف فواخرجي قدمت العام املاضي 

مسلسل «كيلوباترا» والذي حظي بنسبة مشاهدة 
عالية رغم االنتقادات التي وجهت له في بعض 
جوانب القصة، وقد دافعت عن هذا االمر، مؤكدة 
ان القصة لم تغفل اي معلومة تاريخية حدثت 

في عهد امللكة املصرية كيلوباترا.
  كـــما اعـــــتذرت سالف عن جتسيد شخصية 
«روز اليوسف» مشيرة الى ان جتسيد السير 
الذاتيـــة ال تزعجها خصوصـــا انــها جنحت 

فيها. 

 مطالبة روبي
   بـ ٢٠٠ ألف جنيه 

لتهربها من سداد 
ضرائب «الوعد»

 القاهرة ـ سعيد محمود
  أجلـــت محكمـــة جنح 
ـ  اليوم  التهرب الضريبي 
األحد، برئاســـة املستشار 
محمـــد غنيم وأمانة ســـر 
جالل طلعت النظر في أولى 
الفنانة  جلســـات محاكمة 
روبي لتهربها من دفع ٢٠٠ 
ألف جنيه كضرائب مستحقة 
عنها، وذلك إلى جلسة ٢٧ 
مارس املقبل لالطالع على 

املستندات.
  وكانـــت روبي حصلت 
على مبلغ مليـــون جنيه 
نظير أجرها كبطلة لفيلم 
الوعد مـــع الفنان محمود 
ياسني والشاب آسر ياسني، 
إال أنها لم تسدد ٢٠٠ ألف 
جنيه ضرائب مســـتحقة 
عليها نظير حصولها على 
هذا األجر، فقـــررت نيابة 
التهرب الضريبي إحالتها 

إلى احملاكمة. 

 روبي 

 عبدالحميد الخطيب
  عبرت اإلعالمية والفنانة املتميزة فاطمة الطباخ عن سعادتها 
باألصداء الكبيرة التي حتصدها مسرحية األطفال «الفارس وأميرة 
الغابة» مثمنة أهداف املسرحية النبيلة في تعليم األطفال اللغة 
العربية السليمة وتقدمي قصة متوازنة جتمع العظة والتعليم 
للقيم والعادات حتى يســـتفيد األطفال منها وقالت: لقد قســـت 
جناح املسرحية من خالل ابنتي حور التي تشاركني فيها، حيث 
أصبحت اللغة العربية عندهـــا جيدة، وللعلم هذه أول جتربة 
لي في مسرح الطفل وقد اســـتفدت كثيرا منها ومن توجيهات 
رئيس فرقة اجليل الواعي د.حســـني املســـلم ومديرها الفنان 
عصام الكاظمي اللذين شـــجعاني على اكتشاف هذا اجلانب من 

شخصيتي، خصوصا انني أعشق األطفال جدا.
  واضافت الطباخ في حوار مع «األنباء»: دوري في املسرحية 
بشـــع (تضحك) حيث أجسد شخصية الساحرة الشريرة التي 
حتـــول املدينة الطيبة الى مكان لألشـــباح وتقف امام الفارس 
الذي يأتي إلنقاذ األميرة ولكنه يقتلها وتعود احلياة السعيدة 
للمدينة مرة أخرى، مؤكدة على ان مكان املسرحية في اجلمعية 
الثقافيـــة االجتماعية في ميدان حولي مناســـب جدا للجمهور 
ومن الســـهل الوصول اليه، مثمنة في الوقت نفسه مشاركتها 
في املسرحية مبهرجان الشباب األخير وحصدها جلائزة أفضل 
ممثلة دور أول، منوهة الى ان هذا الفوز يضعها أمام مسؤولية 

لتقدمي األفضل دائما.
  وعن جديدها كشفت الطباخ عن مشاركتها في مسلسل «عذاري 
وعبداهللا» مع الفنانة مونيا ونخبة من النجوم والذي يدور حول 
٣ شـــخصيات رئيسية وجتســـد فيه دور «تهاني» أخت مونيا 
التي تدرس في اخلارج وترجع وتنقذ عمل والدها، كما تستعد 
لتصوير دورها في مسلسل «ساهر الليل ٢» وتشارك في حلقة 
واحدة مع املخرج مناف عبدال والكاتب يوســـف اجلالهمة في 
عمل حمل اسم «اثنني في االسعاف» وهو كوميدي ومن املتوقع 

ان يعرض على «الراي».
  من جانب أخر أكدت الطباخ ان خروجها من برنامج «سوالفنا 
حلوة» الذي يعرض على شاشـــة «دبي» لم يكن ســـببه وجود 
خالفات مع القائمني عليه، ولكن ألن البرنامج دخل مرحلة جتديد 
كلـــي لذلك فضلت ان تخرج عنـــد احللقة رقم ١٠٠ والبحث عن 
برنامج آخر بنفس مســـتوى «سوالفنا حلوة» بشرط ان يكون 

في إحدى القنوات احمللية الكبرى.
  وزادت: ما يسعدني اآلن هو ان البرنامج ضم مكاني عنصرا 
رجاليا كويتيا وهو «جنم اخلليج» عبدالعزيز احمد، وهو موهبة 
كويتية حقيقية وسيكون له وجود متميز مع املجموعة اجلديدة 
للبرنامج، مؤكدة ان تقدميها على دبي لم يحصرها في جانب معني 
لكنها تطمح لتقدمي برامج ضخمة مبفردها، مضيفة: أنا حزينة 

ألن شهرتي بدأت خارج الديرة، لذلك مستعدة للمشاركة في أي 
فرصة على قنوات الكويت مبا يتناسب وخبرتي اإلعالمية.

  وعن سبب تركيزها أخيرا على الفن ردت: ألن به طاقة وفرصا 
أكثر وألنه بعيد عن الروتني، مشددة على انها ال تخشى حروب 
الوســـط الفني ألن األرزاق بيد اهللا عز وجل، وأكملت قائلة: أنا 

مؤمنة ان رزقي ســـيأتي الي، باالضافـــة الى انني بعيدة عن 
املشاكل، وللعلم اإلنســـان الذي يتكلم كثيرا هو من يحسد 
غيره ويحاول قطع أرزاق النـــاس، لذلك أنا بعيدة عن كل 

هذه األمور وال يوجد في حياتي إال عملي وبيتي.
  وحول احلجاب والباروكة التي لبســـتها في مسلســـل 
«ســـاهر الليل» قالت: أنا ألبس احلجـــاب كعادة وتقاليد 
وحشمة وليس أكثر من ذلك واعتبره ستايل ولوك طلعت 
فيـــه، ودائما أقول ان احلجاب يبدأ من الداخل وليس من 
اخلارج، ومسألة انني اظهر شعري أو أخفيه فهذه عالقة 
بيني وبني ربي وال أســـمح ألحد بان يتدخل فيها، ألن كل 
انسان سيحاسب بعمله بعد املوت وليس بأعمال اآلخرين 

وفي النهاية هذه حرية شخصية.
  ونفت ان يكون الفن فرض عليها التخلي عن احلجاب قائلة: 
هذا األمر غير صحيح ألن «لوك» احلجاب الناس عرفتني به 
في «ســـوالفنا حلوة» والذي ال يعلمـــه الكثيرون ان التزامي 
باحلجاب في البرنامـــج كان بناء على طلب من القائمني عليه 
أن أكون بهذا الشـــكل حتديدا وال أظهر شعري نهائيا والتزمت 
باالتفاق، وظهوري في «ساهر الليل» بالباروكة كان للضرورة 

الدرامية.
 

 فاطمة الطباخ مع جنوم مسرحية «الفارس وأميرة الغابة» 

 قالت إن الحجاب ستايل ولوك نافية أن يكون الفن فرض عليها التخلي عنه

  مقتل «الساحرة» فاطمة الطباخ على مسرح بميدان حولي

 فاطمة الطباخ


