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ممثل���ة ش���ابة ما 22
كانت »كرمي���ة« مع 
احد املنتجني بعدما زاد 
في طلباته اللي تفشل 
چدام فري���ق عملها.. 

احلمد هلل والشكر!

مخرج تلفزيوني »حس« 
انه مو مرغ���وب فيه عند 
شركات االنتاج بسّبة تعامله 
معاهم واختياراته الفاشلة 
هااليام يفك���ر باالعتزال.. 

زين تسوي!

طلبات اعتزال
مسؤول قناة فضائية 
ما »س���لم« م���ن انتقاد 
املشاهدين لبرامج قناته 
اللي م���و قاعد يصرف 
عليها علشان تنجح.. أنت 

وين واملسؤولية وين!

انتقاد 

املخرج عبداهلل بوفتني مع املصور ابراهيم الصايغ

)هاني الشمري(املخرج بوفتني يوجه املطربة سينا الفارس

وكيل املعهد د.فهد السليم

فهد السليم: قبول 36 في التمثيل
 واإلخراج  و34 للديكور و32 للنقد هذا العام

مفرح الشمري
اكد وكيل املعهد العالي للفنون املسرحية 
رئيس قسم التمثيل واالخراج د.فهد السليم 
ل� »األنباء« ان جلان اختبارات القبول للعام 
الدراسي اجلديد انتهت من اعمالها مساء امس 
االول بقبول 36 طالبا في قسم التمثيل واالخراج 
من اصل 128 تقدموا لالختبار و34 طالبا في قسم 
الديكور من اصل 97 و32 طالبا في قسم النقد 

من اصل 73 طالبا تقدموا للجنة االختبار.
واضاف الس����ليم ان جلان االختبار التي 
يرأسها عميد املعهد العالي للفنون املسرحية 
بالوكالة د.عبداهلل الغيث قد واصلت اعمالها 
طوال الفترة املاضية حتى يتم اعالن النتائج 
بأس����رع وقت ضمن الالئحة اخلاصة باملعهد 

العال����ي للفنون املس����رحية. وذك����ر انه كان 
يرأس جلنة اختبار قس����م التمثيل واالخراج 
مع مجموعة من اس����اتذة القسم بينما جلنة 
اختبار قس����م الديكور كانت برئاسة د.نبيل 
حلوجي وجلنة اختبار قسم النقد برئاسة د.علي 
العنزي ومجموعة من اساتذة املعهد. واشار 
الى ان الورش الفنية التي مت استحداثها هذا 
العام في قسمي التمثيل واالخراج والديكور 
والتي شارك فيها عدد من االساتذة قد حققت 
اهدافه����ا ملعرفة توجهات الطلبة الراغبني في 
الدراسة بهذين القسمني. ومتنى وكيل املعهد 
العالي للفنون املسرحية د.فهد السليم التوفيق 
جلميع الطلبة الدارس����ني مثمنا الدور الكبير 

الذي قامت به جلنة االختبار لهذا العام.

سينا الفارس تصّور »على فكرة« بأجواء شبابية
تصدى إلخراجها عبداهلل بوفتين وستعرض قريبًا

الجسمي: وجود ديانا حداد في »نجم الخليج« مهم
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أك����د »امبراط����ور االغنية 
الفنان حس����ني  اخلليجي����ة« 
ف����ي دردش����ة مع  اجلس����مي 
»األنباء« على هامش مشاركته 
في احلفل االول إلطالق برنامج 
»جنم اخلليج« في بيروت، انه 
سيطرح ألبومه اجلديد قبل عيد 
االضحى املبارك، مشيرا الى انه 
اللمسات االخيرة عليه  يضع 
وسيحمل تعاونا مع الفنان فايز 

السعيد.
وعما اذا كان سيطلق ألبومه 
من بيروت اجاب: ال اس����تطيع 
ان استغني عن بيروت، قد ال 
يكون اطالق ألبوم، لكن بالطبع 

أحضر لشيء من بيروت.
وعن الديو الذي كثر الكالم 
عن انه س����يجمعه م����ع فنانة 
اجنبية، نفى اجلسمي االمر قائال 
ان البعض حكى عنه، لكنه حتى 

الساعة غير حقيقي.
اجلسمي الذي اشاد ببرنامج 
»جنم اخلليج« الراقي كم وصفه، 
معتبرا انه يقدم »باس����م دولة 

حسني اجلسمي

راقية وعلى رأض دولة راقية«، 
أعرب عن فرحته بالعمل الذي 
يهتم باملواه����ب ويعتبر نقلة 
جميلة ويقدم بأسلوب جميل، 
مشيرا الى ان اللجنة تضم اسماء 

كبيرة، والنظام الذي يقوم عليه 
البرنامج مميز، واكد اجلسمي ان 
مسيرة الفنانة ديانا حداد الفنية 
وزواجها من اماراتي وحصولها 
على جنسية اماراتية تخولها 

ان تكون عضوا فاعال في جلنة 
التحكيم لالغنية اخلليجية.

من جهة اخرى، نفى اجلسمي 
ان تكون عملية حتويل املعدة 
التي اجراها اثرت على صوته، 
معتبرا ان الصوت احس���اس 
قبل كل ش���يء، وهو لم يفقد 
االحس���اس هذا، بل بالعكس 

أضحى أكبر.
ونصح اجلسمي القراء بأن 
يهتموا بصحتهم ألنها اغلى ما 
عند االنسان، معتبرا ان البدانة 
تؤثر سلبا على حياة االنسان 

وتنقله من مرض الى آخر.
كما اكد انه كان يعيش على 
شفير اخلطر على حياته عندما 

قرر اجراء العملية.
وأكد اجلسمي انه ال يشعر 
العدي���د م���ن  بانزع���اج ألن 
االش���خاص باتوا ال يتعرفون 
عليه بعد ان فقد اكثر من 80 كلغ 
من وزنه، واشار الى ان عوارض 
جانبية للعملية شعر بها خالل 
االشهر االولى فقط، أما اليوم 

فيعيش بطريقة عادية.

أكد أنه ال يمكن أن يستغني عن بيروت

حنان: »قبلة« وراء خالفي مع يوسف شاهين
القاهرة ـ سعيد محمود

كشفت الفنانة حنان ترك عن خبايا عالقتها باملمثل الكوميدي الراحل عالء 
ولي الدين، مش���يرة الى انه كان وراء تغير مس���ار حياتها، خاصة انه كان 

متدينا ويواظب على الصالة ويدعوها دائما الى االستغفار والتسبيح.
في الوقت نفسه، قالت الفنانة املصرية – في مقابلة مع برنامج »آخر 

م���ن يعلم« على mbc، وتقدمه اإلعالمي���ة »أروى« ان املخرج العاملي 
الراحل يوس���ف شاهني س���اندها بعد وفاة والدها، اال انها اختلفت 

معه أكثر من مرة، حيث رفضت أداء مشهد كان يطلب فيه تقبيلها 
من قبل هاني سالمة.

ونفت حنان ترك الشائعات التي تتردد بني احلني واآلخر 
ح��ول خلعه��ا احلج��اب، مشي��رة ال��ى ان��ه »زي اإلس��الم«، 

ال�����ذي يجب ان يعبر عن س���لوك وصفت���ه ب� »احلجاب 
الداخلي«.

وأكدت الفنانة الش���ابة ان املخرج خيري 
بشارة هو أول من علمها التمثيل، حيث 
شعر بقدرتها العالية على التعبير، مما 
جعله يختارها للمشاركة في فيلم »رغبة 
متوحشة«، وهو أول فيلم شاركت فيه.

وكشفت حنان ترك عن عشقها للفنانة 
الراحلة »س���عاد حسني«، وقالت »كانت 
سعاد حسني صديقة خالد زوجي السابق، 
وهي التي تدخلت إلقناعي للموافقة على 

هذا الزواج«.

حنان ترك

جتهيزات لتصوير الكليب

سينا 
الفارس

                            مفرح الشمري
انته���ت املطربة الكويتية س���ينا 
الفارس من تصوير أغنيتها »على 
فكرة« التي طرحتها ك� »سنغل« في 
أسواق الكاسيت مع املخرج الشاب 

عبداهلل بوفتني.
أجواء تصوير األغنية كانت شبابية 
تتماش���ى مع كلمات األغنية التي كتبها 
وحلنها عبداهلل الس���الم وتص���دى لتوزيعها 
موسيقيا صهيب العوضي حيث اختار املخرج عدة 
لوكيشنات في فندقي هيثرون الكائن بحولي وفندق 
موڤنبيك احلرة مبشاركة مجموعة من الشباب من اجلنسني 
لتوصيل رؤيته االخراجية للمش���اهد عند عرض الكليب 
على الشاشة. وباملناسبة ش���كرت سينا املخرج بوفتني 
واملنتج الفني عادل عبدالعزيز وجميع طاقم التصوير 
على املجهود الذي بذلوه لتوصيل فكرة األغنية جلميع 
جماهيرها خاصة انه��ا حتم�����ل رؤي��ة اخراجي��ة 
جميلة بعيدة عن اإلسفاف واالبت�ذال ال�ذي ن�راه 
ف�ي بع�ض الكليب�ات ه�ذه األيام. واش���ارت الى 
ان كليب األغنية س���يعرض قريبا على عدد من 
احملطات احمللية واخلليجية والعربي�ة موضحة 
انها ستواصل االستعدادات الختيار أغاني 

ألبومها اجلديد خالل األيام املقبلة.


