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ممثلة شابة بررت 
ابتعادها عن التمثيل 
ألنها اكتشفت انه ما 

يوكل خبز مثل ما تقول.. 
خير ان شاء اهلل!

ممثلة صاحبة ابتسامة 
صفراء هاأليام متضايقه 

من احد املنتجني اللي 
ماناداها في عمله اليديد 

مع انه كان مواعدها.. 
شكله ما يبي مشاكل!

ممثل ما سمع كالم ربعه 
بأنه ما يشتغل مع احد 

املنتجني اللي رافض 
يعطيه حقوقه ألنه

 ما كان ملتزم باحلضور.. 
تستاهل!

خبز

مشاكل

حقوق

وجهت الفنانة الشابة منة 
فضالي رسالة اعتذار ملصر، 
الفترة  بسبب تصرفاتها في 
االخيرة، وحتدي����دا في عيد 
ميالده����ا االخي����ر، وذلك من 
خالل كلي����ب قصير بعنوان 
»سامحيني« أعربت خالله عن 
أمنيتها في أن تعود مصر قوية 
كس����ابق عهدها، وأن نتغير 
لألفضل خالل الفترة املقبلة.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

يس����تعد يوسف العماني 
الجن����از دويت����و غنائي مع 
فنانة كولومبية يحمل كلماته 
وأحلانه، لكن الفنان يوسف 
العماني فّضل عدم الكشف عن 
عنوان العمل في الوقت احلالي، 
ويأتي هذا الدويتو بناء على 
طلب الفنانة الكولومبية بعدما 
سمع�ت احدى أغاني العماني، 
وكشف األخير ملجلة »أنا زهرة« 
انه س����يقدم الدويتو باللغة 
العربية، بينما هي س����تغني  

جزءها باالجنليزية.

منة فضالي 
تعتذر ملصر

 بـ »سامحيني«

يوسف العماني: 
دويتو مع فنانة 

كولومبية

منة فضالي

يوسف العماني

زوج دوللي شاهني:
 ال يضايقني ارتداؤها املايوه..

وارفض تقبليها!

كرستينا صوايا مجددًا 
إلى تقدمي البرامج

غادة: أغار على زوجي جداً

فوز شريف صالح بجائزة 
الشارقة لإلبداع العربي

أكد املخرج اللبناني باخوس علوان رفضه تقدمي زوجته 
الفنانة الشابة دوللي شاهني مشاهد مثيرة، او تقبيلها 
في أفالمها، لكنه قال انه ال ميانع في ارتدائها املايوه وهي 
تقدم مش���هدا بحوض السباحة.وقال باخوس في حوار 
ملجلة »الش���بكة« اللبنانية في عدد األس���بوع اجلاري: 
»أرفض ان تقدم دوللي مشهدا 
حميميا او قبلة في أفالمها، 
ألن م���ا ال أتقبله في حياتي 
العادية ال أتقبله في التمثيل«.
وأضاف: »لكن ليس���ت لدي 
مشكلة في أن ترتدي دوللي 
أفالمها، فنحن  ف���ي  املايوه 
نذهب الى حوض السباحة 
ونرتدي مالبس البحر فلماذا 
سيكون لدي اعتراض على 
امر واقعي؟«.وتابع: »ليست 
لدي عقدة املايوه، ألن والدتي 
كانت ترتدي املايوه وهي من 
علمتني الس���باحة، وش���قيقتي ايضا ترتديه، وكل من 
أعرفهن يرتدينه، خاص���ة ان دوللي ترتدي املايوه في 
حوض السباحة، وال تسير به في الطريق، فهنا يصبح 

املشهد مبتذال«.

علمت »األنباء« ان كرس���تينا صوايا ستسجل حلقة 
بيلوت لبرنامج جديد من تقدميها ليتم عرضه على احدى 

الشاشات احمللية.
ومن جهة أخرى، تخوض كرستينا أولى جتاربها مع 
التمثيل من خالل مسلسل »ذكرى« من تأليف ريتا برصونا 

في عملها الكتابي الثاني وإخراج ايلي حبيب.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

أكدت الفنانة غادة عادل رفضها ملشاهد االغراء، قائلة ان 
هناك حدودا لن تتخطاها في عملها كفنانة بغض النظر عن 
كونها زوجة ولديها اوالد، فهي ترفض املشاهد الرومانسية 

التي حتتوي على قبالت او احضان »بشكل قاطع«.
وقالت غادة في برنامج »لو« الذي تقدمه الفنانة اروى، انها 
سعيدة الختيارها ضمن جلنة 
احلكام ف����ي مهرجان القاهرة 
السابق،  الدول  الس����ينمائي 
مشيرة الى ان شعورا انتابها 
بأنها اقل من ان تكون محكمة 
في مثل هذه املهرجانات، وانه 
من الصعب عليها ان تقيم زميال 
لها، وقالت »وافقت على ذلك 
كي استفيد من خبرات كبار 
املمثلني واملخرجني املشاركني 
في املهرج����ان، وهو ما أكدت 
عليه خالل احاديثي معهم«.

وعن حياتها اخلاصة أكدت 
غادة عادل انها تغار بش����كل كبير جدا على زوجها املنتج 
مجدي الهواري، مبدية اس����تياءها من الشائعات املتكررة 
حول وجود مشاكل بينهما ووصل االمر الى التحدث بشأن 

انفصالهما.

فاز الكاتب الزميل شريف صالح بجائزة الشارقة لالبداع 
العربي في دورتها الرابعة عشرة 2011/2010 في فرع املسرح 
عن مسرحية »رقصة الديك«.واملسرحية عبارة عن مونودراما 
كتبها املؤلف قبل االنتفاض����ات العربية احلالية، لكنها ال 
تنفصل عنها، فهي حتلل ش����خصية جنرال سابق يعيش 
صراعا نفس����يا ويقود حربا 
بائسة ضد »الصراصير« التي 

حتاصره حسب أوهامه!
واملع����روف ان جائ����زة 
الشارقة لالبداع العربي متنح 
س����نويا للكّتاب العرب دون 
سن األربعني في ستة مجاالت 
مختلفة هي: الشعر، الرواية، 
القصة القصيرة، املسرح، أدب 
الطفل والنقد العربي. وبلغت 
املشاركة في هذه الدورة أكثر 

من 274 مشاركة.
ومن املقرر توزيع اجلوائز 
على الفائزين في املجاالت املختلفة خالل ورشة اإلبداع التي 
تقيمها دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة يومي 25 و26 من 

الشهر املقبل، اضافة الى طباعة األعمال الفائزة.

دوللي شاهني

غادة عادل

الزميل شريف صالح

 بالصور.. صابرين تخلع احلجاب في »وادي امللوك«
بالرغم من الهجوم احلاد الذي 
تعرضت ل���ه الفنانة صابرين 
الستعانتها بالباروكة في أعمالها 
السابقة، إال أنها قررت االستعانة 
بها مجددا خالل تصوير دورها 
في مسلسل »وادي امللوك«، لتعد 
هذه املرة الثالثة التي تستعني 
خاللها بالباروكة، ضاربة بعرض 
التي  احلائط جميع االتهامات 

وجهت إليها سابقا.
وكان���ت صابرين بحس���ب 
موقع »الفن أونالين« قد واجهت 
نقدا الذعا وهجوما حدا بسبب 
ارتدائها لشعر مستعار لتصوير 
مشاهدها في مسلسلي »الفنار« 
عام 2008 و»شيخ العرب همام« 
عام 2010، واتهمها البعض حينها 
بأنها لم حتترم احلجاب، وعلقت 
على هذا الهج���وم بأنها جلأت 
للشعر املس���تعار من أجل ان 
حتافظ علي مصداقية الشخصية 

بأنها ال ترى عيب���ا في ارتداء 
باروكة، حيث تعتبر نفس���ها 
محتشمة في مالبس���ها مثلها 
مثل أي فتاة عادية، مشيرة إلى 
أنها ترتدي اجلينز وتلف طرحة 

حجابها بالطريقة العادية.
وجتس���د صابري���ن ف���ي 
املسلسل دور سيدة صعيدية 
تدعى »صبح« وهي من قبيلة 
ذات أصل »حلبي« مثل قبائل 
»الهناجر« و»الغجر«، وتتسم 
شخصيتها في املسلسل بالشر، 
ألنها ش���خصية حتمل مشاعر 
الغل واحلقد والغيرة وغيرها 
من املشاعر الشريرة، وتصف 
صابرين شخصية »صبح« بأنها 
شخصية صعبة ألنها حتوي 
مفردات ولهجة مختلفة متاما 
عن اللهج���ات الصعيدية التي 
سمعناها من قبل، مثل »نظناظ« 

و»هتنتلك«.

مبا يقال ألنني احترم نفس���ي 
في أعمالي وحياتي ومقتنعة 
متاما مبا أفعله«.أما بالنس���بة 
الس���تعانتها بالباروكة للمرة 
الثالثة ضمن أحداث مسلسل 
»وادي امللوك« فعلقت صابرين 

التي كانت جتسدها وهي بنت في 
عمر السادسة عشرة وذلك عن 

دورها في مسلسل »الفنار«.
ب���ررت اس���تعانتها  كم���ا 
بالباروكة في مسلسل »شيخ 
العرب هم���ام« قائلة: »ال أهتم 

في مشهد من »وادي امللوك« النجمة صابرين

يبصر النور في عيد األضحى املقبل

فريق العمل: »صراع األحبة« خطوة مدروسة %100

الفيلم  أق���ام فري���ق عم���ل 
الس���ينمائي اخلليجي »صراع 
االحبة« مساء امس االول مؤمترا 
صحافيا لالع���الن عن تفاصيل 
الفيلم وذل���ك بحضور املمثلني 
س���ارة املطيري، فه���د احلمر، 
ن���واف العلي واملخ���رج صالح 
العنزي واملشرف العام واملدير 
العام لالنتاج محمد شمس الدين  
حيث حتدث في بداية املؤمتر الذي 
اداره الزميل محمد جمعة، مؤكدا 
السينمائية  انه يعتبر جتربته 
االولى نوعا من املغامرة، وقال: 
لقد اخترت فيلما خليجيا اليحوي 
جنس���ية محددة حتى ميثل كل 
ابناء اخلليج واعتمدنا لتحقيق 

سكوب، دبي، ابوظبي.
اما املخرج صالح العنزي فرأى 
انه كان ف���ي العمل امام جتربة 
جديدة معتب���را ان هناك افالما 
شبه س���ينمائية ال تؤخذ بعني 
االعتبار، النها دون املس���توى، 
انتقال���ه لالخراج  وحتدث عن 
السينمائي الذي جاء عن طريق 
خبرته في مجاله الدراس���ي في 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
واحتكاكه باالعمال التلفزيونية 
وطريقة التعام���ل مع الكاميرا، 
وقال انه ال يخطو اي خطوة اال 
عندما يكون مقتنعا بها ومدروسة 

املوضوع %100.
عبدالحميد الخطيب  ٭

ب�»لن���دن« تخصص  خريج���ة 
تكنولوجيا اذ انها دخلت املجال 
الفني هذا العام من خالل مسلسلني 
اولهما مع املخرج جمعان الرويعي 
في مسلسل »متعب القلب« واآلخر 
مع املخرج مصطفى رشيد في عمل 
»نوح احلمام« ولم يتم عرضهما 
حتى االن حيث قالت: انه قريب 
من شخصيتها متمنية ان ينال 
اعجاب اجلمه���ور خصوصا ان 
الفيلم متع���وب عليه، في حني 
قال املمثل االماراتي وبطل العمل 
فهد احلمر انها التجربة الثانية 
له في السينما بعد ان قدم عمال 
إماراتيا وكذلك على صعيد التقدمي 
التلفزيوني في برامج على قنوات 

هذا الهدف على عنصر الشباب 
الس���يناريو املدروس  واختيار 
وانتقاء الفنان���ني ذوي الكفاءة 
الدين  العالية.وأضاف ش���مس 
الفتاة  الفيلم يتناول قضية  ان 
اخلليجية بشكل مفصل ودقيق 
دون مخالفة القوانني والرقابة او 
تعدي اخلطوط احلمراء اللتزامهم 
بالقوانني ولع���دم التصادم مع 
اي جهة، حيث يعرض »صراع 
االحبة« قصة رومانسية كوميدية 
كون اجلمهور يعشق هذا النوع 

من االعمال.
الفيلم سارة  وحتدثت بطلة 
املطيري عن جتربتها التي تعد 
االولى في عالم الس���ينما وهي 

جانب من املؤمتر الصحافي

هاني النصار: انطالق مهرجان املسرح احمللي 6 ديسمبر
بعد اجتماع األمني العام للمجلس مع الفرق املشاركة

التمثيل  ثّمن اس����تاذ قس����م 
واإلخراج في املعهد العالي للفنون 
املسرحية هاني النصار دعوة األمني 
العام للمجل����س الوطني للثقافة 
اليوحة  والفنون واآلداب م.علي 
جميع الفرق األهلية املس����رحية، 
باالضافة الى املعهد العالي للفنون 
املسرحية واملسرح اجلامعي وفرقة 
مسرح الشباب لتقدمي اقتراحاتهم 
وتصوراته����م اخلاصة مبهرجان 
املسرح احمللي في دورته ال� 12 في 
غضون شهر لدراستها وعمل الالزم 
منها في هذه الدورة حتى تظهر 
باملستوى املطلوب، خصوصا ان 
مهرجان املسرح احمللي أصبح من 

املهرجانات املهمة في املنطقة.
النصار في تصريح  وأضاف 
خاص ل����� »األنب����اء« انه حضر 
اجتم����اع األمني الع����ام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

بالفرق األهلية املسرحية لسماع 
وجهات نظره����ا املتفاوتة بصدر 
رح����ب وهذا ان دل فإنه يدل على 
انه جاء خلدمة احلركة املسرحية 
بعد ان عانت من الكثير من املشاكل 
في السنوات األخيرة، متمنيا له 
التوفي����ق والنج����اح في منصبه 

اجلديد.
إدارة  النصار مديرة  وش����كر 
املسرح باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب كاملة العياد على 
املتواصل للمسرحيني في  دعمها 
البالد وحرصها على إقامة املهرجان، 

متمنيا لها النجاح في عملها.
يذكر ان املعهد العالي للفنون 
املسرحية سيشارك في مهرجان 
املسرح احمللي ال� 12 بعرض مسرحي 
بعنوان »جمهورية العوانس« من 

إخراج هاني النصار.
مفرح الشمري  ٭

املشكالت التي تواجهها، طالبا منهم 
تقدمي املقترحات والتصورات التي 
يرغبون فيها قبل انطالق الدورة 
ال� 12 من مهرجان املسرح احمللي 
بوقت كاف حتى يتس����نى للجنة 
العليا املنظمة للمهرجان دراستها 
للعمل فيها حت����ى تكون الدورة 
مميزة في عيون املهتمني بالشؤون 

املسرحية في البالد.
وأشار الى انه مت حتديد إقامة 
املهرج���ان مب���وافق��ة اجلميع في 
6 ديسمبر املقبل، مشيرا الى ان هذا 
املوعد مالئم جلميع الفرق املشاركة 

في دورة املهرجان اجلديدة.
وامتدح اس����تاذ قسم التمثيل 
واإلخراج في املعهد العالي للفنون 
املسرحية هاني النصار آلية العمل 
التي اتبعها األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
م.علي اليوحة من خالل االجتماع 

م.علي اليوح����ة ممثال عن املعهد 
العالي للفنون املسرحية بتكليف 
رسمي من قبل عميد املعهد د.فهد 
السليم، كما حضر االجتماع جميع 
الفرق األهلية املسرحية، باالضافة 
الى فرقة املسرح اجلامعي وفرقة 
مسرح الشباب مبشاركة مديرة 
إدارة املس����رح باملجلس الوطني 
للثقافة والفن����ون واآلداب كاملة 

العياد.
وقال النص����ار: االجتماع كان 
إيجابيا ألبعد احلدود ونوقش����ت 
خالله جميع الصعوبات التي عانى 
منها في الدورات السابقة حسب ما 
طرحته الفرق األهلية املسرحية 
باالجتماع الذي اس����تمع لهم فيه 
األم����ني العام للمجل����س الوطني 
م.علي اليوحة بكل إنصات، وذلك 
حرص����ا منه على دع����م احلركة 
املس����رحية والقضاء على جميع 

أستاذ قسم التمثيل واإلخراج هاني النصار األمني العام م.علي اليوحة

مديرة إدارة املسرح كاملة العياد

صالح العنزي:
 أرى في هذا

 العمل جتربة 
جديدة


