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تفكيررفض

»وادي قنوبنيـ  حصرون« يعني 
املنطقة التي أجنبت جبران خليل 
جبران، وإنني قادرة على املثابرة 
لكنني أعمــــل مبزاج. وتصور 
برصونا هذه األيام مشاهدها 
في »ذكرى« في لبنان، املسلسل 
الثاني الذي كتبته بعد »احلب 
املمنوع« بــــإدارة املخرج ايلي 
حبيب، وإنتاج »مروى غروب« 
)مروان حداد( ويشــــارك فيه 
الفنانون نادين جنيم، كريستينا 
صوايا، بيتر سمعان، ميشال 
قزي، وندمي سويد. وبعد هذا 
العمل، ســــتعود للكتابة بعد 
اختيــــار املوضوع املناســــب. 
وتقول إنها حتب ديزني كثيرا، 
وتريد عمال لبنانيا باملستوى 
نفسه لألطفال: أقصى طموحي 
هو إعداد عمــــل لألطفال، ولن 

أندم بعده اذا اعتزلت.

تلفزيون دبي يعرض اجلزء 2 
من »حلظات حرجة« وبدء تصوير اجلزء 3

ريتا برصونا: لن أندم على االعتزال

د.ب.أ: أعلن تليفزيون دبي اإلماراتي عن البدء 
خالل أيام في عرض اجلزء الثاني من املسلسل 
التلفزيوني »حلظات حرجة« بعد النجاح الذي 
حققه عرض اجلــــزء األول منه على القناة قبل 
عامني. وقال تليفزيــــون دبي في بيان صحافي 
إن املسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير 
من النجوم يبدأ عرضه مطلع شهر أبريل املقبل 
باعتباره أول مسلسل مصري وعربي جتري أحداثه 
بالكامل داخل مستشفى والذي يجري تصوير 
اجلزء الثالث منه حاليا في القاهرة. ويشــــارك 
في بطولة اجلزء الثاني من مسلســــل »حلظات 
حرجة« فنانني من عدة جنســــيات بينهم هشام 
سليم وعمرو واكد ومحمود عبد املغني وبشرى 
وأمير كرارة وسوسن بدر وإجني املقدم وراندا 

البحيري واميي سمير غامن وآخرون.

وقال أمني املصري منتج املسلسل في البيان 
إن املسلسل يشهد في اجلزء الثاني مشاركة عدد 
كبير من النجوم إضافة إلى الشخصيات اجلديدة، 
مؤكدا على األحداث اجلديدة التي يشــــهدها من 
خالل القصص اإلنسانية التي يشهدها املستشفى 
يوميا عبر العديد من احلوادث واحلاالت احلرجة 
باإلضافة للعالقات املتشابكة بني األطباء وزمالئهم 
في املستشفى. واعتبر املصري أن جناح اجلزء 
األول من املسلسل كان ســــببا في ترجمته إلى 
اللغتــــني الصينية والتركية كمــــا يجري حاليا 
التحضير لترجمته إلى اللغة االسبانية مضيفا 
أن فريق العمل يعمل حاليا على تصوير مشاهد 
اجلزء الثالث حتت إدارة املخرجني شريف عرفة 
وأحمد صالح فيما يشــــرف السيناريست أحمد 

الناصر على كتابة احللقات.

تخوض املمثلة ريتا برصونا 
حاليا غمار الكتابة، التي تعتبر 
أنها حلت لها مشكلة نتجت عن 
إقامتها الطويلة في واشنطن مع 
زوجها األميركي، وعدم قدرتها 
على القيام بنشاط فني هناك، 
لذا كان استرجاع الكتابة كهواية 
تعود الى زمن الصبا األول، حال 
الى ذكرياتها،  مناسبا يعيدها 
وميأل أوقــــات فراغها الطويلة 
عبر الهواية العزيزة على قلبها، 
وقالت فــــي حديثها لصحيفة 
السفير: أنا سريعة في الكتابة 
وحتصل عندي حالة تدفق في 
الصور واحلــــوارات. وعما اذا 
كانت ســــتنضم الى زميلتيها 
األكثر نشــــاطا على الســــاحة 
كلوديا مرشليان ومنى طايع 
بادرت بالقول: األيام هي التي 
ريتا برصوناحتدد ذلك، ال تنسوا انني ابنة 

لوحات تتمحور حول عودة 
خادم احلرمني الشريفني الى 
أرض الوطن ســــاملا معافى، 
وعن حب الوطــــن والتحام 

الشعب حول قيادته. 
واالوبريــــت لــــن يخرج 
عن االســــماء الثابتة في كل 
مهرجان، اضافة الى أســــماء 
جديدة ولم يعرف بعد االسم 
النسائي الذي سيشارك فيه 
لكن االكيد ان تنفيذه سيتم 

في القاهرة.

راشد املاجد في »اجلنادرية 26«
الرســــمي  أعلــــن املوقع 
الســــعودي راشــــد  للفنان 
املاجد مشاركته في مهرجان 
»اجلنادرية 26« مع نخبة من 
جنوم الفن السعودي أمثال 
محمد عبده، واالوبريت الذي 
يكتب كلماته الشاعر عبداهلل 
الشــــريف، ويلحنه كل من 
صالح الشهري، والفنان رابح 
صقر، بوشر فعليا على اعداده 
وسيحمل عنوان »فرحة وطن« 
راشد املاجدوسيضم من سبع الى ثماني 

بعنوان »رقصة األمم« 2006 
ونص درامي بعنوان »أبناء 
الصبـــار« بدعـــم مـــن أمانة 
عمان، كما قام بترجمة كتاب 
ستانسالفسكي »حياتي في 
الفن« عن اللغة األصل الروسية 
بدعـــم مـــن وزارة الثقافـــة 
األردنية، وشارك في العديد من 
املهرجانات احمللية والعربية 
والدوليـــة بعد حصوله على 
الفنون  الدكتوراه في  شهادة 
املسرحية من اجلامعة الوطنية 

للفنون »ملدافيا«.

مؤيد حمزة انضم إلى هيئة تدريس 
املعهد العالي للفنون املسرحية

ألقى أولى محاضراته األربعاء املاضي

باشر د.مؤيد حمزة عمله في 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
حيث ألقـــى أولى محاضراته 
املسرحية على طلبة سنة أولى 
قسم التمثيل واإلخراج االربعاء 
املاضي بعد ان تعاقدت معه 
وزارة التعليم العالي لينضم 
إلى هيئة التدريس في املعهد 

العالي للفنون املسرحية.
د.مؤيد حمزة من مواليد 
الكويـــت وهو عضـــو نقابة 
الفنانني األردنيني »شـــعبة 
د.مؤيد حمزةاإلخراج« قام بتأليف مسرحية 

اطالق سفينة مرمي التي كانت 
تنوي التوجه لفك احلصار عن 
قطاع غزة واستعدادها لتعريض 
حياتها للخطر من اجل القضية. 
وتناولــــت احللقة جوانب من 
حيــــاة مي الشــــخصية حيث 
حتدثــــت بالتفاصيل عن ابنها 
ملحم جونيور وعالقتها بوالده 
الفنان ملحم بركات وايضا عما 
جرى مع ابنتهــــا وخوفها من 
فقدانها مرة أخرى.كما تطرقت 
احلريري ايضا في »شو سرك« 
الى مشوارها الغنائي بنجاحاته 
واخفاقاتــــه، وجنوميتها التي 
اوصلتها للظهور على شاشة 

.CNN الـ

مي حريري تكشف عالقتها بالنائب صقر
في حلقــــة جريئة جدا من 
برنامج »شو سرك« استضافت 
كارمن لبس الفنانة مي حريري 
امتازت بالصراحة  في مقابلة 
الشــــديدة وكشفت خاللها مي 
أسرارا من مسيرتها الفنية ومن 
الغنائية تخرج للمرة  حياتها 

األولى الى العلن.
وكشفت مي ألول مرة عن 
بالنائب  التي جتمعها  العالقة 
اللبناني عقاب صقر وفي احللقة 
مفاجأة ايضا حول هذا املوضوع. 
كما حتدثت مي بإسهاب، كيف 
حاولت اإلذاعة اإلسرائيلية ان 
تأخذ منها مقابلة وذكرت موقفها 
مي حريريالرافض للتطبيع ومشاركتها في 

بحضور نائب املدير العام جاسم يعقوب ومدير إدارة املكتب الفني عبداهلل عبدالرسول

»الشباب« كرّمت خريجي الدفعة الثانية لـ »الفنون« بـ »العدان«

ياخور: أتعلم من يحيى الفخراني  ومن »السخافة« مقارنتي به
الســـوري باسم  الفنان  عبر 
ياخور عن سعادته باملشاركة في 
مسلسل »جلسات نسائية« مع عدد 
من جنوم الدراما السورية قائال: 
شاركت في العمل مع الكاتبة أمل 
حنا واملخرج املثنى صبح وهو 
عمل لطيف جدا وخاص ال يشبه 
أي نوع من األعمال التي ســـبق 
وتناولـــت قضايا وهموم املرأة، 
ونحن ضيوف على هذه اجللسات 
النســـائية نطعمـــه باحلضور 
الذكوري، وبرأيي سيترك انطباعا 
الناس مـــن خالل  لـــدى  ممتعا 

املواضيع الناعمة واملؤثرة.
وأضاف، حسب »ايالف«: كما 
أصور حاليا مسلســـال بعنوان 
»االنفجار« وهو مسلسل تكمن 
أهميته في تناوله حلادثة إرهابية 
ومعاجلتها بشكل بعيد عن املنظور 

السياسي واألمني.

وعن رأيـــه فيما كتب مؤخرا 
بأن »ياخور يتفوق على يحيى 
الفخراني« قال: أرفض هذا النوع 
املقارنات واعتبرها سخيفة  من 
وال اعتقد بأن الفنانني متسابقون 

في مضمار اجلري يسبق أحدهم 
واآلخر يتراجع، والفنان يحيى 
الفخرانـــي يعد مـــن أعالم الفن 
العربي، وأنا شـــخصيا استمتع 
مبشـــاهدته وهو رجـــل مثقف 

وفنان كبير أتعلـــم أنا والكثير 
من أبناء جيلي منه، كما أرفض 
العناوين املصاغة بطريقة  هذه 
سطحية مهما كان مضمون اخلبر 

من الداخل.

احتفلت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة مساء امس االول بتخريج 
الدفعة الثانية من طلبة اكادميية 
الفنون بحضور نائب املدير العام 
لشؤون الشــــباب جاسم يعقوب 
ومدير ادارة املكتب الفني لقطاع 
الشباب عبداهلل عبدالرسول ومدير 
ادارة الهيئــــات الشــــبابية طارق 
احلســــون ورئيس فرقة مسرح 
الشــــباب علي وحيدي وذلك في 
مسرح مركز شباب العدان الذي 
اكتظت كراسيه بالضيوف وبأهالي 

اخلريجني.
انطلق حفل االفتتاح بدخول 
عريفيه املذيعة حبيبة العبداهلل 
واملذيع هاشم اســــد اللذين قدما 
العامة للشــــباب  التحية للهيئة 
والرياضة علــــى ايجاد مثل هذه 
االكادميية لتنمية مواهب الشباب 
بالشكل الصحيح من خالل ورش 
عملية ونظرية تصدى لتقدميها 
نخبــــة من الفنانــــني واملخرجني 
املميزيــــن فــــي الســــاحة الفنية 
وخصوصا املبدعني في فن املسرح. 
ثم ألقى املخرج الشاب علي العلي 
كلمة اليوم العاملي للمسرح التي 
كتبتها هذا العام الكاتبة املسرحية 
االوغندية جيسيكا كاهوا والتي 
طالبت فيها املسرحيني بأن يصغوا 

الثانية وبعــــده مت تقدمي عرض 
مســــرحي بعنــــوان »احلربــــاء« 
شارك فيه عدد من اعضاء مسرح 
الشــــباب وتــــدور احداثه حول 
الوضع السياســــي الذي يعيشه 
الوطن العربي وشعوبه وتصدى 

الخراجه عبداهلل البدر.
وبعد ذلك اعلنت اسماء الفائزين 
باملراكز االولى فــــي هذه الدفعة 

وكانت كالتالي:
٭ مادة اعداد ممثــــل فاز بها 

العضو عبداهلل علي البصيري.
٭ مادة الفنون االدائية فاز بها 

العضو محمد جاسم الربيعة.

٭ مــــادة االبداع الفني فاز بها 
العضو علي حسني بولند.

وقام نائب املدير العام لشؤون 
الشباب جاسم يعقوب ومدير ادارة 
املكتب الفني لقطاع الشباب عبداهلل 
عبدالرسول ومدير ادارة الهيئات 
الشبابية طارق احلسون بتكرمي 
الطلبــــة الفائزين باملراكز االولى 
واملنتسبني للدفعة الثانية الكادميية 
الى  الشــــباب للفنون، باالضافة 
تكرمي املشاركني في املركز احلرفي 
الذاتي الشبابي وسط تصفيق حاد 

من اجلمهور الغفير.
مفرح الشمري  ٭

املســــرح في املقدمة كأداة عاملية 
للحــــوار والتحــــول االجتماعي 
واالصالح الن املسرح هو الشكل 
االنساني والعفوي االقل تكلفة، 
موضحة انــــه البديل االكثر قوة 
في كل االحوال الذي يحفظ السالم 
في عاملنا. وبعد ذلك ألقى عضو 
مسرح الشباب عبدالعزيز بوقماز 
كلمــــة عن املركز احلرفي التراثــــي 
الشــــبابي بني فيها اهميــــة هذا 
املركز في احملافظة على تراث اآلباء 

واالجداد من االندثار.
ثم مت عرض ريبورتاج خاص 
بأنشطة اكادميية الشباب للفنون 

جاسم يعقوب وعبداهلل عبدالرسول وطارق احلسون يكرمون علي بولند

تكرمي منتسبي املركز احلرفي للتراث الشبابي

يحيى الفخراني

علي العلي في مشهد من مسرحية »احلرباء« 

جانب من التكرمي

باسم ياخور

مؤلف مصري يطالب بوقف عرض »صرخة منلة«
أكد الكاتب محمد فتحي بشير 
أنه سيتقدم ببالغ للنائب العام 
وســـيطالب بوقف عرض فيلم 
»صرخة منلـــة«، وذلك للحفاظ 
على حقوقه األدبية واملادية في 
الواردة  قصته »قرصة منلـــة« 
ضمن كتابه »نساء رخيصات« 

الصادر عام 2007م. 

ويرى بشير أن عدم حتقيق 
نقابة السينمائيني في الشكوى 
املقدمة ضد شركة مصر للسينما 
والسيناريســـت طـــارق عبـــد 
اجلليل لقيامهما بإنتاج وكتابة 
فيلم »صرخة منلة«، يعد نوعا 
من االســـتهتار بحقوق الكتاب 
املصريني ويســـاعد على مزيد 

من انتهـــاك امللكية الفكرية في 
مصـــر، واســـتهجن الكاتب من 
موقف النقابة السلبي الذي من 
املفترض أن متارس دورا رقابيا 
وحتكميا في مثل هذه النزاعات، 
حســـبما أكد في بيان صحافي، 
كما وجه نداءه لكل من املخرج 
محمد فاضل وخالد يوسف وعلي 

بدرخان يؤكد فيه أنه من الرائع 
إصالح الفســـاد املالي واإلداري 
بالنقابـــة، لكن مـــن املهم أيضا 
مراعاة مصالـــح الناس، فهناك 
شكاوى عديدة لم يتم الرد عليها 
مقدمة في نقابة املهن السينمائية، 
ووصف النقابة بأنها حاليا في 

مرحلة البيات الشتوي.

وتعجب الكاتب، حسب جريدة 
الســـابع« املصرية، من  »اليوم 
عدم قيام جلنة تسيير األعمال 
بالفصـــل فـــي الشـــكوى، فمن 
املفترض أن حل مجلس اإلدارة 
أو االعتصامات داخل النقابة ال 
تؤثر على العمل، وإال ســـيكون 

هذا دافعا للفوضى.

مشـــيرة الى انها كفنانة تنتمي 
للمملكة العربية السعودية يجب 
أن حتترم عاداتهـــا وتقاليدها، 
وتكون بعيدة متاما عما يحدث 
خلف الكواليس في بعض األوقات 

في الوسط الفني.

السعودية قمر الترك: مستعدة لألدوار اجلريئة دون تنازالت
أكدت السعودية قمر الترك ان 
ما رأته في الوسط الفني اخلليجي 
أصابها بالصدمة بسبب اإلسفاف، 
وتدهور مقاييس االختيارات عند 
بعض منتجـــي الدراما العرب، 
مؤكدة إصرارها على تخطي تلك 
العقبـــات لتصل إلى النجومية 
بأفضـــل طريقـــة، بعيـــدا عن 
التنازالت التي انتشرت بشكل 

كبير في اآلونة األخيرة.
فـــي تصريح  وأضافت قمر 
ملوقع »ام.بي.سي.نت«: لكل مهنة 
معوقات وصعوبات، ولكن على 
الشـــخص الطموح أن يجتازها 
بذكاء، وأن يظل ثابتا أمام ما ميكن 
أن يقلل من قيمته أمام جمهوره. 
فالفن رسالة سامية. وأنا كفنانة 
أطمح في أن أكون قدوة لغيري، 
مؤكدة أن الفنان مطالب باحملافظة 
على مـــا تربى عليه، وأن يكون 
خير مثـــال لوطنه في اخلارج، 

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة 
السعودية قمر الترك عن تأديتها 
دور سيدة مطلقة تعاني من حالة 
انفصام في املسلسل الكوميدي 
»من عيوني« للكاتب عالء حمزة، 
موضحة أن الســـيدة، ونتيجة 
الضغوطات من حولها، تتعرض 
حلالة من االنفصام في الشخصية 

وحاالت من الهيستيريا.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا متيل 
إلى الدرامـــا العاطفية أكثر من 
الكوميديا، مؤكدة أنها ال متانع 
في خوض هذه التجربة إذا ما 
إمكاناتها،  كانت تتناســـب مع 
وقالت: أعشق الدراما العاطفية 
التي حتاكي قضايا حقيقية من 
مجتمعنا اخلليجي، لكنني أومن 
بأن الفنان الناجح البد أن يتلون 
بكل األلـــوان الفنية الكوميدية 

منها والدرامية.
وبينت الفنانة الشـــابة أنها 

وافقت على الظهور بدور الفتاة 
»اإلميو« في املسلسل السعودي 
»فينك« من باب إميانها بأن الفنان 
يجب أن يالمس الواقع، ففتيات 
اإلميو صرن في ازدياد مستمر في 
اخلليج عامة، وباتت قضيتهن 
محـــور اإلعالم فتـــرة طويلة، 
أن أكون أول  وقالت: أحببـــت 
ممثلة ســـعودية تالمس مثل 
هـــذه القضايا احلساســـة بكل 
جرأة، واحلمد هلل وجدت تقبال 
كبيرا من اجلمهور، ولم أواجه 

أي معوقات.
وأوضحت قمر أنها ال متانع 
في تأدية األدوار اجلريئة إذا ما 
كانت حتتـــرم عاداتها وتقاليد 
وطنها، مؤكدة أنها كفنانة البد 
أن تتلون مبا تطلبه اخلطوط 
الدرامية بالطريقة التي تساعد 
على وصـــول الفكرة للجمهور 

املتعطش للفن احلقيقي.

قمر الترك


