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ممثلة شابة قاعدة 
تضبط عالقتها مع أحد 
املنتجني علشان تكون 
بطلة في عمله الدرامي 

الياي اللي راح يصورونه 
في دولة آسيوية بعد 
رمضان بس هاملنتج 

مستغرب من تصرفاتها 
الغريبة والعجيبة.. 
احلمد هلل والشكر!

ممثل خليجي شاب 
بعد ما تصالح مع زميله 

اكتشف انه هالزميل 
مخرب سمعته عند 

املنتجني واملخرجني وما 
يبون يتعاملون معاه ألنه 
راعي مشاكل وما يلتزم 

مبواعيد التصوير ولسانه 
طويل على قولتهم.. 
اقعد ابيتكم أحسن!

منتج طماع باع عمله 
اليديد على قناة خليجية 

برخص التراب مع انه 
عمله يضم أسماء كبيرة 

في الفن اخلليجي والسبب 
بهالشي صديقه املنتج 
اخلليجي اللي خسبقه 

وخاله يكنسل بيعة تربحه 
مبالغ كبيرة بس الشك 

ذبحه..من طمع طبع!

استغرابمشاكل طمع

»مسرح الطفل« 
يختتم دورته اخلامسة الليلة 

في »عبداحلسني عبدالرضا«
مفرح الشمري 
@Mefrehs

تختتــم الليلــة الــدورة 
العربي  اخلامسة للمهرجان 
ملســرح الطفل الــذي نظمه 
املجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنون واآلداب من الفترة 
١3 الى ٢٠ اجلاري وتضمنت 
مسابقته الرسمية 5 عروض 
مسرحية من األردن وتونس 
و3 عــروض كويتيــة لفرق 
خاصة، حيث ان هذه الدورة 
غابوا عنها الفرق املسرحية 
االهلية ألسباب غير معروفة.
 حفل اخلتام سيقام على 
خشبة مســرح عبداحلسني 
عبدالرضــا بحضــور االمني 
الوطنــي  العــام للمجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
م.علي اليوحة واألمني املساعد 
لقطاع الفنون باملجلس د.بدر 
الدويش وسيتضمن عرضا 
اســتعراضيا يسلط الضوء 

على الفرق املشاركة في هذه 
الــدورة قبــل اعالن اســماء 

املسرحيات الفائزة. 

»البجعات« والحكم !
مــن جانب آخر، كان آخر 
عروض املسابقة الرسمية في 
الدورة اخلامســة للمهرجان 
العربي ملسرح الطفل العرض 
التونســي »البجعــات« من 
اعداد وإخراج حامت املرعوب 
وتدور احداثها حول الساحرة 
الشريرة »مرجان« التي تتمكن 
من الســيطرة علــى »امللك« 
والزواج منه بعد وفاة زوجته 
وأم أوالده ويســاعدها على 
ذلــك »جني البحار« و»جني 
السماء«، اما »جنية األرض« 
والتــي ظهرت على املســرح 
تظهر لها في هيئة امرأة عجوز 
رفضــت اخلنــوع وأعلنــت 
مقاومتها ملخططها الشرير.

النص الذي اعده مرعوب 
لم تكن قصته جديدة وإمنا 

هي قصــة يتناولها اجلميع 
خصوصا عندما يتحدثون عن 
اخلير والشر وكيف باألخير 
ينتصر اخلير بعد ان يقاوم 
الشــر ولكن اجلديد في هذا 
العمــل هي »الســنوغرافيا« 
اجلميلة التــي صممها وليد 
البرينــي والتــي أجابت عن 
اسئلة كثيرة حملها العرض 
خصوصا في املشــهد االول 
الــذي كان خاليــا مــن اي 
تكوينــات او ابهــار جلــذب 
االطفــال في متابعــة العمل 

دون ملل!
الســينوغرافيا  أعطــت 
بعــدا جماليــا للمتلقي بعد 
ان رأى مــن خاللها »األمراء 
السبعة« في صورة خيالية 
كيف حولتهم الســاحرة إلى 
»بجعات«.. مع هؤالء األمراء/ 
البجعات، لــم يكن لهم دور 
محوري في البنــاء الدرامي 
أو الصــراع، فهم مجرد أداة 
للممارسة القوة أو لتخليق 

الصــراع الــذي يــدور فــي 
األساس بني »الساحرة« وبنت 

السلطان.
»البجعــات«  مســرحية 
حتمل بني طياتها فكرة جميلة 
وهي »انتصار اخلير« ممثال 
في بنت السلطان مهما كانت 
قوة العدو الــذي امامه، لكن 
كان مــن املفتــرض ان يكون 
هناك مشهد يوضح لالطفال 
»معاقبــة الشــر« املتمثل في 
الســاحرة، ولألســف هذا لم 
التــي  يحــدث، فالســاحرة 
اســتعرضت قوتهــا اختفت 
ببساطة لم تعاقب، ولم يظهر 
أنها أصيبت مبكروه، وهو ما 
يجعل املتفرج »الطفل« يشعر 
بأنها لم تهزم وأنها مازالت في 
القصر وقادرة على االنتصار!
يذكــر ان املســرحية من 
متثيــل رمي هميســي، أماني 
الزهــراء  مبروكــي، فاطمــة 
الكنزاري،  املرواني، جاســم 

وحسان احلناشي.

رمي هميسي

تونس قدمت 
»البجعات« 

في اليوم األخير 
لعروض املسابقة 

الرسمية

يراهن على نجاح »سيل وهيل« في رمضان

أحمد العونان لـ»األنباء«: سعيد باملسلسل املصري 
»اللهم إني صائم« مع مصطفى شعبان

أحمد الفضلي 

أعرب الفنان احمد العونان 
عن سعادته باملشاركة واالنتهاء 
مؤخرا من تصوير اولى جتاربه 
في األعمال املصرية من خالل 
مشــاركته للنجــم مصطفى 
رمضانــي  بعمــل  شــعبان 
ســيحمل عنــوان »اللهم اني 
صائم«، موضحا انه يجســد 
شــخصية جديــدة عليه في 
مشاركه تعتبر هي األولى له 
في األعمال املصرية وسيكون 
الدور مبنزلة مفاجأة جلمهوره 
وان العمل سيعرض عبر عدد 
من القنوات الفضائية العربية 
ومنها »ام بي سي« مصر طيلة 

أيام شهر رمضان املقبل. 
كما انتهى الفنان الكوميدي 
احمد العونان من تصوير كل 
مشــاريعه الفنيــة اخلاصــة 
بالسباق الرمضاني لهذا العام 
واملقــرر ان يظهــر من خالله 
بثالثة أعمال بعد تأجيل العمل 
الرابع من قبل اجلهات املنتجة 

للعمل. 
وأعــرب العونان عن بالغ 
ســعادته بالعــودة من جديد 
للعمل مع الفنان حسن البالم 

من خالل مشاركته باملسلسل 
الكوميدي اجلديد »سيل وهيل« 
الذي يأتــي بعد توقف البالم 
عــن األعمــال الكوميدية في 
العام املاضي وبعد تقدمية في 
االعوام السابقة لسلسلة أعمال 
كوميدية شهدت اغلبها مشاركة 
العونان وتألقــه بأغلب هذه 
األعمال ابرزها عملي »عماكور« 

و»فص كالص«. 
وأفاد العونان خالل حديثه 
لـ»األنباء« بأنه يراهن هذا العام 
على جناح مسلســل »ســيل 

وهيل« ومتكنه من منافسة كم 
كبير من األعمال الكوميدية التي 
ستبث في رمضان هذا العام 
منها مسلســالت »بوطبيع« 
و»رمانة« ملــا يحتويه العمل 
علــى كــم كبيــر مــن جنوم 
الكوميديا واغلبهم ســبق ان 
عمل مع البالم وفريق املسلسل 
في عدة أعمال كوميدية سابقة 
منها تلفزيونية ومســرحية 

جميعها حققت النجاح. 
واضاف انه يحرص على 
املشــاركة فــي أعمــال البالم 

واألمر ليس احتكارا بل ان ما 
يربطه بأعمال البالم االجواء 
الرائعــة التي تصور بها هذه 
األعمال والتــي غالبا ما تقف 
وراء جناحها وغالبا ما يكون 

خافيا عن اجلمهور. 
واضــاف العونــان قائال: 
»هناك عمل آخر يحمل عنوان 
»فستان عرس« للكاتب حمد 
بــدر مت تأجيــل عرضــه في 
رمضان املقبل بقرار من اجلهة 
املنتجة للعمل، خالف هذا العمل 
انتهيت من تســجيل صوتي 
على شخصيتي في املسلسل 
الكرتونــي »دكان بونــواف« 
وهــو عمل مت تنفيذه بشــكل 
جيــد واتوقع ان يكون ضمن 
قائمة األعمال التي ستنافس 

في رمضان 
وفيمــا يتعلــق باألعمال 
املســرحية ذكــر العونان انه 
انضم الــى طاقم املســرحية 
االجتماعية الكوميدية »مبروك 
ما ياكم« املقرر عرضها في عيد 
الفطر املقبل على مسرح نادي 
اليرموك أحد األعمال املسرحية 
للنجم حســن البــالم والتي 
شهدت مشــاركة البالم طوال 

السنوات اخلمس املاضية.

أحمد العونان مع حسن البالم في أحد األعمال السابقة

»فستان عرس« 
للكاتب حمد بدر 
مت تأجيل عرضه 

في رمضان املقبل 
بقرار من اجلهة 
املنتجة للعمل

أصالة مهددة.. فهل سترد؟
يبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري 
أصرت على أن تطــل على جمهورها في 
رمضــان هــذا العــام بعد اعتذار شــركة 
»العــدل« عــن غنائها لشــارة مسلســل 
»ألعلى ســعر«، وذهبت األغنية للفنانة 
نوال الزغبي التي رشــحها الفنان عمرو 

مصطفى ملحن األغنية. 
إال أن تقارير صحافية ذكرت ان أصالة 
اختــارت أن تطل على جمهورهــا بأغنية 
دينية كانت قد اختارتها منذ فترة ولكنها 
أنهت تســجيلها قبل أســبوع تقريبا، ولم 
تكتف أصالة بأن يستمع اجلمهور ألغنيتها 
اجلديدة فقط بــل قررت أن تصورها على 
طريقة الڤيديو كليب، واألغنية من أحلان 

مدين وكلمات هشــام صــادق ومن توزيع 
كرمي عبدالوهاب وسيصور األغنية زوجها 

املخرج طارق العريان.
إلى ذلك، تعرضت أصالة لهجوم كبير 
من اإلعالمية نضال األحمدية، حيث يوجد 
بــني الثنائي خالف كبير حتول إلى عداوة 
وتهديــد، وقد أطلت األحمديــة في برومو 
برنامج »فحص كامل« الذي تقدمه اإلعالمية 
راغدة شلهوب وتطرقت نضال إلى العديد 
من الفنانات اللواتي يجمعها بهن خالف، إال 
أنها عندما سألتها راغدة عن تشبيه أصالة 
لها بـ»الكلبة«، أجابت نضال: »أتشرف بأن 
أكون كلبة وال أكون أصالة«.. فهل ســترد 

أصالة على تلك التصريحات؟!

ترشيح منة فضالي لـ »احلب احلرام«
رشح القائمون على مسلسل »احلب احلرام« تأليف حسني مصطفى محرم 
وإخــراج محمــد عبداخلالق الفنانة منــة فضالي للمشــاركة ببطولة العمل، 
املقرر بدء تصويره بعد شــهر رمضــان لعرضه قبل نهاية العام، خاصة أنه 

من نوعية أعمال الـ 6٠ حلقة.
وشــهد املسلســل اعتذارات للعديد مــن املمثلني، مثل محمــود عبداملغني 
وهيــدي كــرم وإميان العاصي، فيما انضم للعمل بوســي، دينــا فؤاد، أحمد 
صالح حســني، طارق صبري، ويقوم صناع املسلسل باختيار باقي املمثلني 

املشاركني في البطولة.
وتصور منة فضالي حاليا دورها في مسلسل »أفراح إبليس ٢« مع جمال 

سليمان وصابرين وتأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمني.

أخطر جرائم هاني سالمة في رمضان
»ليل عبدالسالم«، الذي يجسد 
دوره النجم هاني سالمة، حيث 
يقوم بالعديد من عمليات القتل 
التي تظهر مدى مهارته كقاتل 
مأجور، وأن كل ما يشغله هو 
احلصول على األموال مهما كانت 
الشخصية التي مت استئجاره 
لقتلها. وحتمل احللقات اخلمس 
اإلثــارة  الكثيــر مــن  األولــى 
والتفاصيل اخلطيرة في حياة 
»ليل عبدالسالم« وباقي أبطال 
العمــل، إلى أن يحــدث حتول 
جذري في حياته يقلب األحداث 

رأسا على عقب.
واملسلســل بطولــة هانــي 
ســالمة، أشــرف عبدالغفــور، 
ميس حمدان، صالح عبداهلل، 
وليد فواز، نورين كرمي، تهاني 
راشد، أحمد حالوة، هيدي كرم، 
مها صبري وجيهان خليل، من 
تأليف حسان دهشان، وإخراج 

رؤوف عبدالعزيز.

جاهزة للعرض وسيتم تسليمها 
خالل األيام املقبلة لقناة »النهار« 

املصرية.
وذكرت تقارير صحافية أن 
الكاتب حسان دهشان حرص 
فــي احللقات اخلمــس األولى 
علــى إبــراز مــدى االحتــراف 
والقســوة التــي يتعامــل بها 

انتهى املخرج املصري رؤوف 
عبدالعزيز من مونتاج ومكساج 
أول خمس حلقات من مسلسل 
»طاقة نور«، وأصبحت احللقات 

هاني سالمة

للمرة الثانية.. هشام عباس أمام القضاء!
شقة هشام، زعمت أن هشام 
قام بإحداث تلفيات مبواسير 
املياه اخلاصة باألدوار العليا 
وحتطيمهــا بالكامل من أجل 
الســطوح  االســتيالء علــى 
اخلاص بجميــع مالك العقار 
وبنــاء اســتديو وحجرات ما 
التراخيــص ولوائح  يخالف 
القوانــني اخلاصــة باحلــي. 
وعلــى الرغم من تنفيذ احلي 
لتعليمــات احملافــظ باإلزالة 
اجلبرية لالســتديو واملباني 
املقامــة بــدون تراخيــص، 
فإن الســكان اتهمــوا عباس 
باملماطلة في إصالح التلفيات 
وإزالة املخالفات من السطوح 
لالستفادة واســتخدامه لكل 
سكان العقار، وأكدت أن السكان 
عازمــون على مالحقة الفنان 

قضائيا.

مقاضاتــه مرة أخــرى بعدما 
أكدوا أنه قام بإحداث تلفيات 

مبواسير العمارة.
وذكرت تقارير صحافية أن 
سيدة تدعى منى طاهر والتي 
تعيش بالدور التاســع حتت 

قرر ســكان العقــار الذي 
ميتلك الفنان هشام عباس شقة 
به في مدينــة نصر بالقاهرة 

هشام عباس


