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وزير اإلعالم: الراحل 
كان مخلصًا لفنه 
ومؤمنًا برسالته 

النبيلة

ممثلة عبرت عن استيائها 
من أحد املنتجني اللي وعدها 

ببطولة عمل درامي بس 
عطى الدور لفنانة عربية.. 

اهلل يعينچ!

ممثل يبي يصير جنم بكل 
شي، هاأليام يفكر انه يدش 
باالنتاج بعد ما تعرف على 
شخصية نافذة تبي تدعمه 

فنيا.. 
خير إن شاء اهلل!

مغنية خليجية ما سلمت من 
انتقاد إحدى زميالتها لها في 
الصحافة بسبب انها منتقدة 

صوتها عند أحد املسؤولني 
في شركة إنتاجها.. 

صچ حرمي!

وعد

دعم

انتقاد

نفى مه���دي عويس رئيس 
مجلس إدارة »بانوراما لإلنتاج 
االعالم���ي« كل م���ا ردده الفنان 
الش���اب احمد فلوكس بانه لم 
يحصل على مستحقاته املالية من 
شركة بانوراما مؤكدا أنه حصل 
بالكامل  املالية  على مستحقاته 
وان الشركة لديها مخالصة مالية 

تتضمن ذلك.
جاء ذلك بعد أن ادعى أحمد 
ل���م يحصل على  فلوكس بأنه 
مستحقاته املالية نظير مشاركته 
في مسلسل »إحنا الطلبة« الذي 
مت عرضه ف���ي رمضان املاضي 
وردد في جميع وسائل اإلعالم 
رفضه التعام���ل مرة أخرى مع 

الشركة.
واش���ار مهدي ان هذا الكالم 
ليس له أساس من الصحة فكلها 
فبركة ألنه لم يتلق أي اتصال من 
نقابة املمثلني لذلك حرص على 
االتصال بالنقابة ملعرفة احلقيقة 
فلم يجد أي شكوى ضد الشركة 
وكل ما تردد شائعات هدفها عرقلة 
جناح الشركة وتقدمها في اإلنتاج 
الدرامي والسينمائي، الفتا الى انه 

يتعمد افتعال املشاكل.

الفنان���ة املصرية  رفضت 
وفاء عام���ر، اتهامها بالغرور، 
مؤكدة أنها تهتم بعملها وليس 
الذي يثار حولها.  ب� »الكالم« 
وقالت وفاء في مقابلة مع »سي.
إن.إن بالعربي���ة«، إنها وافقت 
على دور قمر السيدة العجوز 
في فيلمها اجلديد »كف القمر« 
ألنها ممثلة مجنونة، تعش���ق 

أداء األدوار الصعبة.
وعن تفكيرها في العودة إلى 
أدوار اإلغراء قالت متس���ائلة: 
وه���ل قدمت اإلغ���راء من قبل 
مقارنة مبا نراه على شاشات 
السينما اآلن؟ احلكاية كلها كانت 
في بعض املالبس الضيقة، أنا 
أرفض مسمى اإلغراء ولكن ما 
كان يناسبني قدميا أصبح ال 

يناسبني اآلن.

»بانوراما« تتهم 
أحمد فلوكس 

بافتعال املشاكل

وفاء عامر: أنا ممثلة 
مجنونة.. وأرفض 

مسمى اإلغراء

أحمد فلوكس

وفاء عامر

بهية راشدي تراجعت عن االعتزال 
بضغط من أقاربها وأصدقائها

قالت الفنانة اجلزائرية بهية راشدي � عميدة املمثالت في 
بلدها � إنها ترفض أن تكرم بعد وفاتها، ألن الفنان يجب أن 
يكرم في حياته من أجل تشجيعه، وقالت بهية راشدي � في 
تصريح ملوقع »أم.بي.س���ي«: »تكرمي املمثلة القديرة فريدة 
صابوجني � في حفل افتتاح الدورة اخلامسة ملهرجان الفيلم 
العربي � التفاتة طيبة، وتس���تحق التشجيع، خصوصا أن 
الفنان بحاجة ملثل هذه املبادرات لتشجيعه على االستمرار 

والعطاء أكثر«.
ووصفت راش���دي الفترة التي عاشتها بعد إعالنها أنها 
سترتدي احلجاب بأنها »حصار« لم يكن له أي مبرر، واعتبرت 
أن تل���ك الفترة أظهرت لها أن هناك من يتمنى أن تغيب عن 

الشاشة والساحة الفنية.
وأوضحت املمثلة اجلزائرية أن ارتداءها للحجاب لن مينعها 
عن التمثيل، وأن األمر سبب لها أزمة نفسية، خصوصا أن 
بعض الصحف تعاملت مع املوضوع بطريقة أساءت لها، الفتة 
إلى أنها فكرت ف���ي االعتزال، لكنها تراجعت عن املوضوع، 

بعد أن اتصل بها أقارب وأصدقاء.
وقالت: »أنا لن أعتزل التمثيل وحجابي سواء كان اليوم 

أو غدا لن يتعارض مع فني«.

بهية راشدي

درة تفضل »جلد النمر« وكندة 
علوش تتألق باألسود 

من هم الفنانون الذين تأثرت 
أعمالهم جراء الربيع العربي؟

انعك����س الربيع العربي، وخصوصا ث����ورة 25 يناير، على 
حال الغناء في مصر. هكذا، أصابت لعنة التأجيالت العديد من 
املطربني، في حني أصر ع����دد آخر على حتدي الظروف وطرح 
ألبوماته. فيما اغتنم عدد آخر األحداث ليطرح أعماال تتناسب 
مع مناخ الثورة. وشهدت الساحة الغنائية هذا العام عودة عدد 
م����ن املطربني في مقدمتهم وردة التي طرحت ألبوم »اللي ضاع 
من عمري« بعد غياب سنوات. علما ان األلبوم طرح في مصر 
بعد فترة من التأجيالت بسبب عدم االنتهاء من احلصول على 
تصاريحه ومت طرحه في اخلليج من قبل، بحسب موقع »دنيا 
الوطن«. كذلك، عاد خالد عجاج بألبومه »بنت احلتة« بعد غياب 
أكثر من 4 سنوات. لكن احلظ لم يحالفه كون موعد طرح ألبومه 
جاء قبل ثورة 25 يناير التي أثرت في األلبوم. كذلك طرح تامر 
حسني »اللي جاي أحلى«، لكنه لم يحقق النجاح املتوقع بسبب 
حمالت الهجوم على »جنم اجليل« الذي اتخذ موقفا سلبيا من 

الثورة املصرية في بدايتها.

تنافست النجمات العربيات في مهرجان دبي السينمائي في 
دورته الثامنة التي اختتمت أنشطتها أمس األول عن األناقة عبر 

الظهور بأزياء جمعت بني األناقة واملوضة العصرية.
وقد رصدت الكاميرات، بحسب موقع »أم بي سي«، االطالالت 
املختلفة للنجمات، فقد اختارت كل من أينت عامر وزينة وكندة 
علوش اللون األسود ملك األلوان لكن بتوقيع مصممني مختلفني، 
ففستان أينت من مجموعة هاني البحيري، بينما اختارت زينة 
فس����تانها من كفالي، أما كندة عل����وش ففضلت املصمم جورج 
شحادة. بينما ظهرت الفنانة درة بفستان من »جلد النمر« من 
توقيع املصممة ملك العزاوي، أما شيري عادل فقد أطلت بفستان 

لونه بيج تشابه مع املذيعة املصرية هالة سرحان.

.. وكندة تتألق باألسود

تامر حسني

درة بفستان جلد النمر

وردة اجلزائرية

بحضور وزير اإلعالم واألمني العام للمجلس الوطني وأسرته

منارة الراحل عبدالعزيز املنصور.. جمعت األحباب في »الوطنية« 
في أول نشاط تستضيفه 
مكتب���ة الكويت الوطنية في 
املبنى اجلديد الكائن على شارع 
اخلليج العربي، أقيمت مساء 
أمس منارة الراحل عبدالعزيز 
املنصور بحضور وزير اإلعالم 
الشيخ حمد جابر العلي واألمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب م. عل���ي 
اليوحة وعدد كبير من الفنانني 
واإلعالمي���ني واملس���رحيني 
الكويتي���ني والعرب ضيوف 
الكويت املس���رحي  مهرجان 
الثاني عشر. اس���تهل وزير 
اإلعالم األمسية الثقافية بكلمة 
رحب فيها بضيوف الكويت، 
مستذكرا مناقب الفنان الراحل، 
وأردف قائال: في رحاب هذه 
الثقافية، ووسط هذا  املنارة 
اجلمع الكرمي من محبي الثقافة 
ورواد اإلب���داع، يطيب لي أن 
أرحب بكم ضيوفا أعزاء على 
أرض الكويت التي تزهو اآلن 
الثانية عشرة  الدورة  بإقامة 

ليجسده على واقع له شروط 
وجماليات تختلف عن جماليات 
النص املكتوب، شروط ترتبط 
بعدس���ة الكامي���را وأبعادها 
وبجماليات الصورة لتتدخل 
حرفية املخ���رج ورؤيته في 
تنسيق املشهد ومنطق احلدث 
الدرامي، املسألة ال تتعلق فقط 
مبمثل واقف وآخر جالس، إمنا 
بجهد متكامل إلبراز أداء درامي 
يتحقق جناحه من خالل تكامل 
عناصر املش���هد التي يتمثل 
جزء منها في جس���د املؤدي 
وصوته ومكانه من اإلضاءة 
ومعايير املسافة التي تفصله 
عن زميل���ه املمثل ومقاييس 
موقعه في احلدث. وقدم عدد 
من رفاق درب الفنان الراحل 
عبدالعزيز املنصور شهاداتهم 
في هذه املنارة ومنهم رئيس 
إدارة مسرح اخلليج  مجلس 
العربي محمد الرش���ود الذي 
حتدث عن اجلانب اإلنساني 

للفنان الراحل.

يقيمها املجلس الوطني في هذا 
الذي  الكبير  الثقافي  الصرح 
يحتضننا اليوم بني أرجائه، 
املبنى اجلدي���د ملكتبة  وهو 

الكويت الوطنية.
بعد ذلك قام وزير اإلعالم 
واألمني العام بتسليم الفنان 
محمد املنصور درعا تذكاريا 
باسم األمانة العامة للمجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب وإدارة مهرجان الكويت 
املسرحي ألسرة املنصور تقديرا 
الراحل عبدالعزيز  إلبداعات 
املنصور واس���هاماته املمتدة 
ألكثر من نصف قرن من الزمان 
الف���ن مبحطاته  في محراب 

املتنوعة واملتعددة. 
وفي ورقتها، حتدثت الكاتبة 
فتحية احلداد عن عالقة الفنان 
الراحل بالتش���كيل من خالل 
إبداعه في فن املاكيير والذي 
صار جزءا من عمله كمخرج 
يعيد صياغة النص املكتوب، 
فيخرج���ه من عال���م الورق 

ملهرجان الكويت املس���رحي، 
ذلك املهرج���ان الذي يعكس 
الكويت برسالة  مدى اهتمام 
املسرح، ويش���ير في الوقت 
نفس���ه إلى ال���دور الريادي 
الكويتية  للحركة املسرحية 
في النهوض بالوعي ونش���ر 
التنوير واالرتقاء بواقع اإلبداع 
الفني كإحدى دعائم التنمية 

الثقافية الشاملة.
من جانبه، رحب م. علي 
اليوح���ة في كلمت���ه بوزير 
اإلعالم الش���يخ حم���د جابر 
العل���ي الصب���اح وضيوف 
مهرجان الكويت املس���رحي، 
اليوحة: يس���عدني أن  وقال 
التقي اليوم ف���ي هذا اجلمع 
الذي يفيض إش���راقا، بنخبة 
م���ن املس���رحيني واملثقفني 
واملفكري���ن، في دول مجلس 
التع���اون اخلليجي والوطن 
العربي، ولعل من حسن الطالع 
أن نلتقي معا )في هذه املنارة( 
التي تعد أول تظاهرة ثقافية 

وزير اإلعالم اثناء القاء كلمتهوزير اإلعالم الشيخ حمد العلي يقدم درعا تذكارية للفنان محمد املنصور بحضور األمني العام م.علي اليوحة

ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان الكويت املسرحي 
في دورته الـ 12 قدمت فرقة املسرح اجلامعي عرضها 

املسرحي الذي حمل عنوان »رسالة الى« من تأليف 
واخراج وبطولة وديكور وازياء نصار النصار وشاركه 

مجموعة من الشباب العاشق لـ»ابو الفنون« وهم 
عثمان الصيفي، زينب خان، مبارك الرندي، عبداللطيف 

الدريبان وآخرون، وذلك على خشب مسرح الدسمة.
نص املسرحية عبارة عن مجموعة من اخلواطر 

واالفكار التي جمعها النصار وقدمها على اخلشبة 
ليقدم حتية للفنانني الكبار الذين رحلوا عن دينانا 

مثل علي املفيدي، غامن الصالح، عائشة ابراهيم، صقر 
الرشود، كاظم القالف وغيرهم، وذلك تقديرا جلهودهم 

وعطاءاتهم وبصماتهم في احلركة الفنية العامة وبخاصة 
ابو الفنون »املسرح« وذلك في محاولة منه ألن يلفت 

انتباه احلضور الى هموم الفنان املسرحي كحالة 
موجودة في العالم العربي وما يتعرض له من عراقيل 

وصعوبات تقف امامه كحجر عثرة في حتقيق ما يطمح 
اليه خصوصا عندما تأتي هذه العراقيل من اقرب الناس 

اليه مثل اسرته او زوجته او حتى أناس ساعدهم في 
بداية حياتهم الفنية وحاليا يضعون العراقيل للقضاء 

عليه.املعاناة التي قدمها نصار النصار ومجموعته 
على اخلشبة واقعية خصوصا في مسألة التكرمي 

الذي تذهب اليه بعض املهرجانات املسرحية التي تعلن 
عن تكرمي فنان رحل عن دينانا او تعرض ملكروه في 
حياته ولكن هذا ال يعني ان ما قدمه النصار عرض ال 
يحمل اخطاء بني طياته وأول هذه االخطاء استحواذه 
على اخلشبة دون اآلخرين لكونه هو املؤلف والبطل 

واملخرج ومصمم الديكور واالزياء دون اعطاء الفرصة 
لغيره الذين كانوا في العرض »مهمشني« وعملهم في 

تهيذة املشاهد لنصار النصار وكأنه يريد ان يستعرض 
مواهبه املتعددة دون النظر الى مواهب اآلخرين.

استخدام الشاشة في املسرح الكثر من مرة اثر كثيرا 

في نفوس احلاضرين ودعاهم لعدم االنتباه ملا يقوله 
النصار ولو انه استخدمها في البداية والنهاية فقط 

لوصلت فكرة النصار دون تعب خصوصا ان احلوارات 
التي كان يلقيها النصار في التعبير عن حاالته اشبه 

باملقاالت التي تكتب في الصحف دون الغوص في 
التفاصيل.

لعب املخرج على تقنية املسرح داخل مسرح حينما 
استدعى عددا من مشاهد من مسرحية »الهشيم« وآخر 
من مسرحية »غسيل ممنوع من النشر« وذلك لتوصيل 

فكرته الى احلضور.
املوسيقى احلية والغناء احلي اعطيا حيوية للعرض 

ولكن في بعض االحيان كانت املوسيقى اعلى من 
اصوات املمثلني وهذا االمر ينطبق على االضاءة اخلافتة 

التي لم يوفق النصار في توظيفها بالشكل املطلوب.
مفرح الشمري  ٭
 @Mefrehs

»رسالة إلى«.. 
خواطـر جمـيلـة 

ولكن االستعراض مرفوض!

فؤاد: لم أعتزل.. وألبومي اجلديد في األسواق الصيف املقبل

أسرة فيلم »صديقي األخير« تثير الرعب في الالذقية
بيروت: مأزق غريب وقعت 
فيه أسرة فيلم »صديقي األخير« 
أثن����اء تصويرهم  الس����وري 
مبدين����ة الالزقي����ة حيث كان 
لديهم مش����هد يتطلب تفجير 
النارية  مجموعة من األلعاب 
وهو ما تطلب موافقة العديد من 
اجلهات األمنية على هذه األلعاب 

وخصوص����ا نتيجة للظروف 
الت����ي مت����ر به����ا اجلمهورية 
السورية احلالية، الطريف أن 
هذه التصاريح لم تكن املشكلة 
الوحيدة التي صادفت أس����رة 
العمل ومخرجه جود س����عيد 
ابو  ومنتجته وبطلت����ه لورا 
اسعد، حيث جتمع العديد من 

أهالي الالزقية وهم يشعرون 
باخلوف من أن تكون األحداث 
قد امتدت لبالدهم مما اضطر 
أسرة الفيلم لالتصال بالقنوات 
املتواجدة بسورية  واحملطات 
كي تبث خبر قيامهم بتصوير 
هذا املش����هد كي يطمئن أهالي 

الالزقية.

وكتب الفيلم كل من الفارس 
الذهب����ي وجود س����عيد الذي 
يق����وم أيضا بإخ����راج الفيلم 
ويلع����ب بطولته كل من لورا 
أبو أسعد ومكسيم خليل وعبد 
املنعم عمايري، وعبد اللطيف 
عبداحلميد، سوس����ن أرشيد، 
جمال العلي، أندريه س����كاف، 

جرج����س جبارة، هب����ة نور، 
فادي صبيح، م����ازن عباس، 
جم����ال قبش، ش����ريف خازن 
دار، مأمون اخلطيب، نايا علي، 
دانيال اخلطيب، عوض قدور، 
كرم شعراني، وسام أبو صعب، 
مرشد ضرغام، ورد حيدر، اروى 

عمرين، سالم بولس.

القاهرة � أ.ش.أ: أكد الفنان 
محم���د فؤاد أنه ل���م يعتزل 
الغناء، مشددا على أن الطرب 
والتمثيل عش���قه األول وال 
يستطيع االبتعاد عن الساحة 
الفنية ألنه يعشق تراب مصر 
وفنه رسالة البد من تقدميها 
بشكل جدي وتكون لها قدرة 
على التغيير في ظل االحداث 
احلالية خاصة بعد ثورة 25 
يناير التي قلبت كل توقعات 
اخلب���راء وحول���ت مجرى 
التاري���خ لتصبح مصر على 

طريق الدميوقراطية.

الذي  ألبوم���ه اجلديد  طرح 
إنه سيطرحه  يسجله حاليا 
املقبل، خاصة  في الصي���ف 
بعد عودة حالة االس���تقرار 
ودخول مصر مرحلة انتقال 

السلطة.

واملطرب مثل أي مسؤول«، 
موضحا أن الفن ثقافة مصرية 
وال أحد يس���تطيع أن يوقف 
مسيرتها ألنها العمود الفقري 

حلياة كل مصري.
وبشأن أهم أعماله الفنية 
خالل املرحلة املقبلة، قال فؤاد 
إنه يق���رأ حاليا 3 أعمال هي 
مسلسل وفيلمان سينمائيان، 
ولم يتخذ قرار املشاركة بعد، 
رافضا اإلفصاح عن أسمائها 
والش���ركة املنتجة حتى يتم 
توقيع العقود واالتفاق النهائي 
لبدء التصوي���ر، وقال حول 

وأوضح فؤاد � في حوار مع 
أنباء الشرق األوسط  وكالة 
مبناس���بة عيد ميالده الذي 
يوافق 20 اجلاري � أن ما صرح 
به من قبل عن اعتزاله للفن 
كان في حالة بقاء الطرب على 

هذه العشوائية.
وعن رحيله عن مصر في 
حال وصول االسالميني للحكم، 
قال: »أبدا، مصر عشقي األول 
واألخير وال أحد يستطيع أن 
يكب���ح جماح الفن ألنه أصل 
احلياة وبدونه ال توجد حياة 
الفنان  ألنه رسالة يقوم بها  ملاذا لم يتزوج أحمد عز حتى اآلن؟!محمد فؤاد

أكد الفنان الش���اب احمد عز انه واجه الكثير من املشكالت 
بس���بب الش���ائعات التي ترّوج عنه وقال في مدونة »ناس«: 

لقد صادفت الكثير من الشائعات 
التي تس���ببت لي في مشاكل ال 
حص���ر لها، وواجهت ش���ائعات 
طريفة وأخ���رى مؤملة لم يتوقع 
من روجها أن تتسبب لي في كل 
هذه اآلالم، فلقد زوجوني وطلقوني 
مائ���ة مرة من مليون فنانة، ملاذا 
يحاول البعض اخلوض في حياة 
الفنان الشخصية أليست هي ملكا 
له؟ أليست له خصوصية من حقه 
االحتفاظ بها لنفسه مثله كمثل 

أحمد عزأي شخص عادي؟!


