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ممثلة خليجية »فرحانة« 
هااليام انها راح تشارك في 

عمل عربي بس تضايقت 
أنه راح يكون باللغة العربية 

الفصحى.. فرحة ما متت!

ممثلة »المت« أحد املنتجني 
بتقليص حلقاتها بعد 

املونتاج، وقررت عدم 
التعاون معاه ألنه مو أمني 

وبخيل.. زين تسوين!

ممثل شن »حرب« على 
منتج عمله اليديد بعد مادرى 

أنه هضم حقه االدبي في 
تتر مسلسله اليديد وطالبه 
بتصحيح الوضع وإال راح 
يكبر املوضوع.. اهلل يستر!

فصحى

تقليص

حرب

ينطلق 27 اجلاري حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

السليم: مهرجان في »املعهد« مبشاركة
8 عروض لالحتفال بيوم املسرح العاملي

المشاركة في المهرجان سيتم 
المنافسة بينها للفوز بجوائز 
الرمزية، حيث  المهرج���ان 
سيكون هناك لجنة تحكيم 
س���يتم اختيارها الحقا من 
أساتذة ودكاترة المعهد العالي 
للفنون المسرحية ليختاروا 
أفضل عرض متكامل وأفضل 
ممثل وأفضل مخرج وأفضل 
س���ينوغرافيا، وس���تكون 
نتائجها حيادية دون تدخل 

ادارة المعهد فيها.

حياة ثقافية

واستطرد د. فهد السليم  
العالي  المعهد  قائال: اهتمام 
للفنون المسرحية بإقامة هذا 
المهرجان في يوم المس���رح 
العالم���ي يدل عل���ى أهمية 
المسرح في حياتنا الثقافية 
والفنية وه���و أمر نابع من 
ادارة المعهد بأهمية المسرح 
وم���ن هذا المنطل���ق جاءت 
المهرجان حتى تكون  فكرة 
احتفالية المعهد العالي للفنون 
المسرحية مميزة، خصوصا 
أنه المعهد االكاديمي الوحيد 

في منطقة الخليج.
الس���ليم ان تجد  وتمنى 
العروض المشاركة استحسان 
الجميع، خصوصا ان هناك 
ضيوفا سيتابعونها ويقيمونها 
مع الطلبة المشاركين فيها.

مؤتمر صحافي

واختت�م السلي���م حديث���ه 
ل���� »األنباء« قائال: س���نقيم 
مؤتمرا صحافيا لإلعالن عن 
أسماء العروض المشارك���ة 
الرس���مية  المس���ابقة  ف���ي 
والعرض السعودي المشارك 

على الهامش.
وأكمل: هذا باالضافة الى 
اعالن اس���ماء اعضاء لجنة 
التحكيم، متمنيا من وسائل 
التعاون  المتع���ددة  االعالم 
في إبراز أنشط���ة المهرجان 
ال���ذي يقيمه المعهد العالي 
المس���رحية للمرة  للفنون 

االولى.
مفرح الشمري  ٭

بمناس����بة االحتفال بيوم 
المسرح العالمي الذي يصادف 
27 الجاري، ينظم المعهد العالي 
المسرحية مهرجانا  للفنون 
مسرحيا خاصا به بمشاركة 
8 عروض مسرحية يتصدى 
لتنفيذه����ا الطلبه من جميع 
الدراسية بمشاركة  المراحل 
عرض زائر سعودي لم يتحدد 
اس����مه حتى اآلن وس����يقام 
المهرجان على خشبة مسرح 

»حمد الرجيب« بالمعهد.

المرة االولى

وف����ي ه����ذا االط����ار، اكد 
العالي للفنون  المعهد  عميد 
المس����رحية د.فه�د السلي���م 
ل� »األنباء« أن المهرجان الذي 
يقيمه المعه����د للمرة االولى 
يأتي ضمن خطط المعهد إلبراز 
دوره في الحركة المسرحية 
الكويتية والخليجية، خصوصا 
ان المشاركة فيه تقتصر على 
طلبة المعهد، وذلك لالستفادة 
من العروض المشاركة التي 
المدارس  س����تكون متنوعة 

المسرحية.

دعم الطلبة

وتاب����ع الس����ليم قائ����اًل: 
المهرجان سينطلق في يوم 
المسرح العالمي 27 الجاري 
ويستمر حتى الرابع من الشهر 
المقبل تح����ت رعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي الحمود التي تحرص 
دائما على دعم طلبة المعهد 

في شتى المجاالت.
وأشار الى ان ادارة المعهد 
المس����رحية  العالي للفنون 
أرادت أن تحتفل بيوم المسرح 
العالمي بطريقتها الخاصة من 
خالل ايجاد ه����ذا المهرجان، 
ملمحًا ال����ى ان هناك عرضا 
مسرحيا س����عوديا سيتحدد 
اسمه في غضون االيام المقبلة 
ليش����ارك في المهرجان على 

الهامش.

جوائز رمزية

وأضاف: العروض الثمانية 

د.موضي احلمود

تامر حسني مع والدته

د.فهد السليم

من عروض املعهد السابقة

»أمي يا فرحة حياتي« عنوان 
االغنية التي أطلقها الفنان راشد 
املاجد مبناس���بة عيد االم وهي 
من كلمات الش���اعرة اإلماراتية 
غياهيب في اول تعاون بينهما، 
وقد حلن االغنية ووزعها الفنان 
االماراتي إبراهيم السويدي، هذا 
وتقول كلماتها: فرحة حياتي امي 
يا فرحة حياتي.. واحلنني العال 
واحلب ما حدد عطاچ.. لچ حياتي 
لو عليها تامرين.. ارخص الغالي 
انا فدوة غالچ.. غير عطرچ عن 
ورود الياسمني.. وغير حظنچ اه 
يا مح���ال دفاچ.. انت حبچ فوق 
ما تتصورين.. اهلل يا امي ماحال 
بس���مة رضاچ.. فيچ سرن من 
إله العاملني.. جنة الفردوس في 
موطا خطاچ.. عامرة باحلب ما 
تتغيرين.. اهلل ال يحرم عيوني 

من ضياچ. 
وقد بدأت اإلذاعات في اإلمارات 
التي  واخلليج، بعرض األغنية 
مت إنتاجه���ا من قبل فريق عمل 
غياهيب واشراف عام لإلعالمي 
ناص���ر اجله���وري، ال���ذي قام 
باالش���راف على أعمال غياهيب 

الغنائية في الفترة األخيرة.

عبرت املمثلة السورية صفاء 
سلطان عن أس����فها واستغرابها 
الش����ديدين من االتهام����ات التي 
تناولها بها االعالم في بعض املواقع 
االلكترونية والصحف، عن توقيفها 
في وقت س����ابق في ف����رع األمن 
اجلنائي بدمش����ق. وقالت صفاء 
في حديث مع موقع »النش����رة«: 
أؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أنني 
لم أوق����ف في فرع األمن اجلنائي 
وال في أي فرع آخر، ال في دمشق 
وال في مدينة أخرى، هناك مشكلة 
حصلت معي وهذا صحيح، لكنها لم 
تتطور الى ما حتدث عنه البعض. 
وأضافت سلطان: مشكلتي كانت مع 
املنتج الكويتي رزاق املوسوي، وقد 
تدخل احملامي اخلاص بي ومتكن 
من حلها دون أن أضطر للذهاب 
الى فرع األمن اجلنائي، لذا أعبر 
عن استغرابي مما نشرته بعض 
الصحف واملواقع. يذكر ان صفاء 
سلطان جنمة سورية مصنفة دور 
أول، ولها مش����اركات مؤثرة في 
الدراما املصرية أبرزها جتسيدها 
لشخصية الراحلة ليلى مراد في 

مسلسل حتدث عن حياتها.

راشد املاجد: »أمي 
يا فرحة حياتي«

صفاء: تنفي توقيفها 
في فرع لألمن 

اجلنائي بدمشق

راشد املاجد

صفاء سلطان

إلى  لوال والدتي، مل����ا وصلت 
ما أنا علي����ه اليوم. كانت األم 
واألب لنا بعد انفصالها عن ابي. 
حتملت الكثير من أجل تربيتنا 
وتعليمنا. وكانت أيضا حريصة 
عل����ى تنمية موهبة الغناء فّي 
منذ طفولت����ي. فقد كنت أميل 
الى كرة القدم لكنها كانت تراني 
أفضل في الغناء وعانت كثيرا 
حتى أص����ل إلى م����ا أنا عليه 
اليوم. وتابع: ال اس����تطيع أن 
أنسى احلفلة األولى التي قدمتها 
بعدما أصبحت مطربا مشهورا. 

ووظيفته، وتطرأ على حياته 
متغيرات كثيرة.

من جان����ب اخر تعرض 
مسلسل »عريس دليفيري« 
بطولة هاني رمزي ملش����كلة 
في التموي����ل أدت إلى وقف 
تصوي����ر املسلس����ل ألجل 
غي����ر مس����مى، حيث صرح 
السيناريست حمدي يوسف، 
مؤلف املسلس����ل، لصحيفة 
»الي����وم الس����ابع« املصرية 
بأن مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
املنتجة للمسلس����ل تعاني 
حاليا م����ن أزمة مادي��ة أدت 
إلى وقف تصوير املسلسل 
ي�������وم اخلمي����س املاضي، 
وحتى اآلن لم يع����رف أحد 
موعدا مح���ددا الس����تئناف 

التصوير.

حصول املصري على الوثائق 
الرسمية هذه بعدما فشل في 
إثبات زواجه في املاضي، وبعد 
ان تقدمت الفنانة أمام النيابة 
العامة في بعبدا بشكوى ضده 
بتهمة التهديد بالقتل وتزوير 
ورقة الزواج التي ميلكها والتي 
لم تكن مس���جلة في احملكمة 
الشرعية السنية آنذاك، مشيرة 
الى أنه جعلها عن طريق اإلكراه 
والغصب بقوة السالح توقع 
ورقة الزواج، لتصدر في العام 
2009 براءته من هذا االتهام، 
مكم���ال اإلج���راءات لتثبيت 
الزواج، وقد جنح 7 اجلاري في 
احلصول على الورقة الرسمية 

التي تؤكد شرعية زواجه.

اجلدي����د، 2 باللهجة اللبنانية 
و2 باملصرية، هذا وس����تكون 
مواضيع اغان����ي االلبوم على 
شكل قصص حب أو شجن أو 

دراما يعيشها الناس.
ف����ي تصريح الحد  وقالت 
الصح����ف املصرية ان س����بب 
إنتاجها ألبومتها لنفسها ألنها 
فنانة لديها كرامة وال تريد ان 
يتحكم بها أحد، خاصة شركات 
اإلنت����اج التي تضم العديد من 
الفنانني، معتبرة ان هذا سبب 
خطواتها البطيئة مقارنة بغيرها 

من الفنانات.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

السقا أكد أنها سبب جنوميته

تامر حسني: أدين لوالدتي
بكل ما وصلت إليه اليوم من شهرة

»بوكس« في عني هاني رمزي
يعطل تصوير فيلمه اجلديد

ميليسا.. هل تعتزل الغناء قصرًا 
وتقبع في بيت الطاعة؟

كارول سماحة: »مش طايقاك« 

وقد شهد احلفل حضور كبير. 
وكانت والدتي خائفة اكثر مني. 
وظلت خلف كواليس املسرح 
حتى يطمئن قلبي. يومها، ذهبت 
إليها وقبلت يدها. أدعو اهلل أن 
يطيل عمرها حتى أقدم لها جزءا 

مما قدمته لي.

أكد الفنان أحمد  السقا أنه 
يدين بالفض����ل لوالدته فيما 
وصل إليه من جنومية إذ إنها 
كانت تقف بجانبه منذ طفولته 
القيم واألخالق،  وغرست فيه 
فضال عن انه����ا كانت ال تفرق 
في التربية بينه وبني شقيقته 
فاطمة وفق م����ا قال، وأضاف: 
رغم أنها كانت تتس����م بطيبة 
القلب، إال أنها كانت أما حاسمة 
في التربية، خاصة أنها نشأت 
في مدارس الراهبات التي تتسم 
بالشدة، وهو ما ترك أثرا كبيرا 
في شخصيتها وتربيتها. وتابع: 
أسعى حاليا ألن  أظل بجوارها 
مع أبنائي وزوجتي وشقيقتي 
حتى ال تش����عر بالوحدة بعد 
رحيل والدي حيث كنت أستمد 
املعاني  م����ن تواجدهما مع����ا 
احلقيقية للمودة والرحمة بني 
األبناء على  الزوجني، وتربية 
مراع����اة اهلل أوال، ثم الفضيلة 
التي  واألخالق، وهي الصفات 

نشأت عليها بفضل والدي.
من جانبه أكد املطرب تامر 
حسني انه يدين لوالدته بكل ما 
وصل إليه من شهرة، إذ حتملت 
الكثير م����ن أجله وش����قيقه. 
وحتدث تامر عن والدته قائال: 

توقف تصوير فيلم »سامي 
أكسيد الكربون« للنجم هاني 
رمزي وذلك بعد إصابته في 
عينه أثناء تصوير أحد مشاهد 
األكش����ن مع مصمم معارك، 
مما أدى إلى تورمها وهو ما 
أدى إلى تأجيل تصوير الفيلم 

حلني شفاء هاني.
و»سامي أكسيد الكربون« 
تأليف س����امح س����ر اخلتم 
ومحمد نبوي وعالء حسن، 
ومن إخراج أكرم فريد والفنانة 
التونسية درة والفنان إدوارد 
والطفلة جنا وتدور أحداثه 
في إطار اجتماعي كوميدي، 
وتدور أحداث الفيلم في قالب 
كوميدي حول شخصية سامي 
الذي يعمل طيارا، وال يعرف 
شيئا في حياته سوى البنات 

متكن السوري بشار املصري 
من إثبات ان الفنانة ميليس���ا 
هي زوجته )تزوجا في العام 
2004( ذلك بعد حصوله على 
وثيقة زواج تؤكد أن ميريام 
ش���هاب )املعروفة فنيا باسم 
ميليسا( التي أنكرت لسنوات 
معرفتها به هي زوجته. ويعمل 
املص���ري على نق���ل األوراق 
الثبوتية مليليسا إلى خانته في 
سورية بصفته زوجها قانونا 
حتى ولو لم تكن هي موافقة، 
كم���ا أنه س���يطلبها إلى بيت 
الطاعة ويجعلها تعتزل الفن 
القانوني.  العتبار االمر حقه 
وكان برنام���ج »للنش���ر« قد 
نش���ر الوثائ���ق الت���ي تؤكد 

الفنان����ة كارول  باش����رت 
س����ماحة التحضير اللبومها 
اجلديد، وق����د تخوض الفنانة 
فيه جتربة الكتابة حيث اجنزت 
تس����جيل أغني����ة مصرية من 
كلماته����ا وأحلان محمد يحيى 
حتمل عن����وان »مش طايقاك« 
والتي كان من املفترض أن تطرح 
في أعياد الربيع، ولكنها أرجأت 
االمر بسبب الظروف التي مير 
العربي، خاصة ان  بها الوطن 
االغان����ي املطروحة اليوم هي 
فقط تلك التي تتناول الثورات 
العربية.  يذكر ان سماحة كتبت 
بنفس����ها 4 أغان م����ن االلبوم 

هاني رمزي

ميليسا

كارول سماحة

ميسم نحاس من الغناء إلى »ورثة خالي«
تخوض الفنانة ميس���م نحاس قريبا اولى 
جتاربها في عالم التمثيل من خالل مسلسل يحمل 
عنوان »ورثة خالي« للمنتج مروان حداد، ويتوقع 
ان يقف جورج خباز في الدور البطولي امامها الى 
جانب اسماء كثيرة منها مارسيل مارينا ووداد 
جبور ولورا خباز، واملسلسل من انتاج »مروى 
غروب« ويخرجه زياد مروان جنار في جتربته 
االخراجية االولى في الدراما خارج عباءة والده 

الكاتب مروان جنار، بعد ان كان اخرج كليبات 
مصورة كان آخرها للفنانة مي مطر. 

يذكر ان ميس���م نحاس كان���ت اجتهت بعد 
خروجه���ا من »روتانا« الى االغاني الس���ينغل 
التي انتجتها على حسابها اخلاص وكان آخرها 
»بحبك« وهي من كلمات خطيبها د.مجد معوض 

وأحلانه.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭


