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ممثل شاب حس انه 
املخرجني ما يبونه إال بادوار 

رومانسية مع ان قدراته 
تفوق ذلك، عل ى قولته ويفكر 

باالبتعاد هااليام علشان ما 
يحرق نفسه.. 

زين تسوي!

ممثلة وصل غرورها لدرجة 
انها ما ترد على اتصاالت 

احد املنتجني اللي كان سبب 
دخولها في الوسط الفني.. 
ما طار طير وارتفع إال كما 

طار وقع!

مغنية شابة كان عندها امل 
انها تشارك في حفل غنائي 

بيصير في الديرة بس متعهد 
احلفلة رفضها النه صوتها 

عادي مثل ما يقول..
خيرها بغيرها!

رومانسية

اتصاالت

مشاركة

قدمتها »مسرح الشباب« ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان الكويت املسرحي الـ 12

الديكور الضخم »ابتلع« »آخر رجل بالعالم«!
وحاول املمثلون التفوق على هذا 
الديكور الضخم لكن دون فائدة، 
فأصواته���م كانت تصل ضعيفة 
للجمهور وهذا امر يس���أل عنه 
وحيدي الذي لم يجر اختبارات 
ألصواتهم في ظل وجود هذه اآللة 
الضخمة التي ابتلعت آخر رجل 
بالعالم. يحسب ملخرج العرض 
استخدامه لشاشة السينما كأداة 
متثيلي���ة للمراقب���ة وذلك حتى 
يحافظ احلزب عل���ى قوته بني 
الن���اس باإلضافة ال���ى توظيف 
إضاءته واملوسيقى بشكل جميل 

مع احداث العرض.
متيز في ه���ذا العرض املمثل 
يوس���ف البغل���ي الذي جس���د 
شخصيتي الرجل العجوز والشاب 
بطريق���ة جميل���ة باإلضافة الى 
ابراهيم الشيخلي الذي استطاع ان 
يغير جلده في هذه املسرحية وأما 
شذى سبت فقدمت دورا مغايرا 
عن أدوارها السابقة خصوصا في 

لوحة الرقص.
مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

اوريل عام 1984 وهو سياسي قدم 
العديد من الروايات من اشهرها 
»مزرعة احليوان« وقد أعده علي 
وحي���دي ليس���قط احداثه على 
الوضع الراهن في العالم العربي 
الذي يعيش حاليا ربيع الثورات 
وذلك انطالقا من أول جملة ذكرت 
في هذا الع���رض »احلزب يخدم 
نفسه« ولكن اهتمام وحيدي بأدق 
التفاصيل وضخامة االحداث جعله 
يقع في الفخ احيث لم يستوعب 
احلضور ما يجري على اخلشبة 
رغم البداية القوية واملبهرة عند 
فتح الستارة، األحداث جاءت بشكل 
الذي دفع احلضور  مغاير األمر 
الى التأفف وامللل والبعض منهم 

استسلم للنوم.
الرؤية اإلخراجية التي وضعها 
علي وحيدي لهذا العرض كانت 
ناقصة واثرت بشكل كبير على 
اداء ممثليه وذلك لضخامة الديكور 
الذي صممه م.احمد البناي وكان 
عبارة عن آلة كبيرة استطاعت ان 
تظهر ممثليه »أقزاما« من حجمها 
الكبير ولم تستغل استغالال جيدا، 

ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان 
الكويت ال� 12 قدمت فرقة مسرح 
الشباب عرضا مسرحيا مساء امس 
األول على خشبة مسرح الدسمة 
بعنوان »آخر رجل بالعالم« اعداد 
واخراج عل���ي وحيدي وبطولة 
ابراهيم الشيخلي، يوسف البغلي، 

شذى سبت واحمد الهزمي.
نص املسرحية مأخوذ رواية 
شهيرة للكاتب االجنليزي جورج 

)محمد ماهر( يوسف البغلي وابراهيم الشيخلي في املسرحية 

شذى سبت والشيخلي في مشهد من املسرحية

هل جنحت أحالم في اختيار إطالالتها في Arab Idol؟

الفساتني »السبور« التي تالئم 
غالبية املناسبات.

 الالفت في إطاللة أحالم أيضا 
البسيطة  هي اإلكسس���وارات 
املصنوعة م���ن املاس والذهب 
التي نس���قتها مع الثياب التي 

اختارتها فزادتها رونقا.
ف���ي احللق���ات املقبلة من 
البرنامج، سوف تزيد الفنانة 
من ق���وة إطالالتها لتصل الى 
احللقة األخيرة من البرنامج إذ 
من املتوقع أن تصدم اجلميع 

بثيابها.

ب���ل ذهبت في رحلة تس���وق 
في مختل���ف عواصم املوضة 
األوروبية وأبرزها لندن وباريس 
وقد وقع اختيارها على ماركات 
عاملية، وقد خسرت الكثير من 
وزنه���ا لكي تتوافق ثيابها مع 
طبيعة »الس���تايل« خصوصا 
عند ارتدائها ألوانا فاحتة كالبيج 

واألبيض والفضي.
عادت أح���الم باملوضة إلى 
املودي���الت التي التزال رائجة 
رغم مرور السنني عليها مثل 
نقش���ة النمر الشفاف، وكذلك 

في إطالالته���ا األخيرة في 
برنامج Arab Idol الذي تشارك 
في تقدميه، حاولت الفنانة أحالم 
أن تطل بصورة جديدة مختلفة 
عن باقي إطالالتها، فهل أحسنت 

بذلك؟
لم تستعن أحالم بأي خبير 
أزياء أو موضة يس���اعدها في 
برنامجها األخير حسبما ذكر 
موقع »أنا زهرة«، بل فضلت أن 
تعتمد على نفسها في اختياراتها 

لثيابها.
ومبا أن البرنامج فني، لذلك 
كان اجتاه الفنانة نحو الثياب 
البسيطة اخلالية من املبالغة كما 
مالت نحو اإلطالالت الرياضية 
وفي بع���ض األحيان اختارت 
»ستايل« جريئا نوعا ما عندما 

وضعت الفوالر على رأسها.
لم ترك���ز أحالم على ألوان 
معينة، بل اختارت من كل لون 
الرس���مية  الكنزات  جملة من 
املميزة ببعض اإلكسسوارات 
اللماعة وبدت بألوان قوية رمبا 
تختارها للمرة األولى وأبرزها 

األصفر القوي.
لم تختر الفنانة ثيابها من 
بي���روت أو م���ن دول عربية، 

»Arab Idol« املطربة أحالم واطالالتها في برنامج

كشف املنظمون مبهرجان 
الفيل���م العربي في وهران، ان 
عضو جلن���ة التحكيم لألفالم 
الطويلة، املمثلة املصرية، هالة 
صدقي، ستحل بعاصمة غرب 
اجلزائر اليوم، قادمة من تونس، 
وذلك بعدما تعسر عليها املجيء، 
يوم امس، واملشاركة في حفل 
االفتتاح الذي مت تنظيمه بقصر 

املؤمترات.
املثي���ر لالنتباه، وحس���ب 
تصريح���ات املكل���ف باإلعالم 
للمهرجان، بوزيان بن عاشور، 
ان املمثلة املصرية، هالة صدقي، 
قررت دخ���ول اجلزائر بجواز 
السفر األميركي، وهو ما يطرح 
العديد من التساؤالت عن سبب 
قرارها في ظل احلديث املتصاعد 
عن حملة يش���نها العديد من 
الفيسبوك ضدها، منذ  شباب 
تاريخ اإلعالن عن قدومها، بل 
واختيارها عض���وا في جلنة 
التحكي���م، كخط���وة يرى من 
خاللها املقاطعون »انها استفزاز 
من طرف املنظمني«. كما تزايد 
في الساعات األخيرة، وخصوصا 
عقب حت���دي هالة صدقي ملن 
يشنون حملة مقاطعتها باملجيء، 
نشر العديد من الڤيديوهات التي 
تبرز تصريحات املمثلة املصرية 
أبرزها »في  في عدة برام���ج، 
دائرة الضوء« إلبراهيم حجازي 
على قناة النيل للرياضة، وهو 
البرنام���ج ال���ذي خرجت فيه 
صدقي بالهاتف لتشكك في هوية 
اجلزائريني وأصولهم العربية، 
عقب مباراة أم درمان الشهيرة 

بيومني فقط!

هالة صدقي تقرر 
دخول اجلزائر 

بجواز سفر أميركي

الرقابة تعترض 
على 5 مشاهد لعال 

غامن في »كريسماس«
اعت����رض جه����از الرقابة على 
املصنفات الفنية على 5 مش����اهد 
للنجمة عال غامن في فيلمها اجلديد 
»كريس����ماس« بس����بب مالبسها 

وطريقة متثيلها.
فبعدما قامت الشركة املنتجة 
بارس����ال جزء من املش����اهد التي 
مت تصويرها من الفيلم بس����بب 
العجلة لطرحه بإجازة منتصف 
العام، اعترضت الرقابة على خمسة 

مشاهد بسبب املالبس وااللفاظ.
والفيلم من بطولة سامي العدل 
ورام����ي وحي����د وادوارد ومروة 
عبداملنعم وسامح ابو الغار واشرف 
مصيلحي وس����امح امني وشمس 
الصريفي، وهو من تأليف سامح 
ابو الغار واخ����راج محمد حمدي 

ومن انتاج هاني وليم.
يذك����ر ان عال ق����د انتهت من 
تصوير نصف العمل ومن املنتظر 
استكمال تصويره في عدد كبير 
من مناط����ق القاهرة مثل الرحاب 

والشيخ زايد وحدائق االهرام.

هالة صدقي

هاني سالمة يقّلد 
أنطونيو بانديراس 

لفت هاني سالمة األنظار باللوك اجلديد 
الذي ظهر به، إذ أطال شعره على هيئة 
»ذيل حصان«، فعلق البعض بأنه يشبه 
»لوك« النجم العاملي أنطونيو بانديراس. 

وطوال الوقت، كان النجم املصري حريصا 
على عدم كشف اللوك لذلك كان يستعني 

بـ »الكاب« لتغطية شعره إلى أن فاجأ 
اجلميع باللوك في حفل زفاف محمد 
حماقي كما حضر بهذا اللوك فعاليات 

»مهرجان دبي السينمائي« حيث شارك 
بفيلمه اجلديد »واحد صحيح«. كما 

يظهر بهذا اللوك في فيلمه اجلديد »واحد 
صحيح«. حيث يجسد شخصية مهندس 

وسيم يهتم مبظهره ليجذب الفتيات، 
ويخوض عالقات غرامية كثيرة. ويشاركه 

بطولة الفيلم كل من كندة علوش ورانيا 
يوسف وبسمة والعمل من إخراج هادي 

الباجوري. 

بطولته مع الفنان عادل إمام، 
حيث هاجم الفيلم وانتقده 
بش���دة، قائال: »هذا الفيلم 
ال أح���ب احلديث عنه ولم 
أسع ملشاهدته على اإلطالق 
ألنه فيلم فاشل جدا، وعادل 
إمام ه���و من ورطني فيه، 
فعادل إمام عمل على الفيلم 
بعقلية املصلحة الشخصية، 
فاملخرج ابنه واملمثلون من 
أقاربه لدرجة انه أخذ جزءا 
من حواري أعطاه البنه، وأنا 
الفيلم حتى  ال أحب ه���ذا 
ان ادارة مهرج���ان الدوحة 
طلبت من���ي اختيار فيلم 
املهرجان،  لي لتكرميه في 
وأنا لم أختر فيلم »حسن 

عمر الشريف: »حسن ومرقص« فيلم فاشل
ومرق���ص« واخترت فيلم 
»املواط���ن مصري« والذي 

مت إنتاجه عام 1991«.

نفى الفنان الكبير عمر 
الش���ريف ما تردد مؤخرا 
ح���ول مش���اركته للفنانة 
غادة عبدالرازق في بطولة 
مسلسلها اجلديد »مع سبق 
اإلصرار«، مؤكدا ان ما أثير 
مجرد شائعة ال أساس لها 
من الصحة، مش���ددا على 
ع���دم مش���اركته ف���ي أي 
مسلس���ل تلفزيوني خالل 
الفترة املقبلة، نظرا حلالته 

الصحية.
الش���ريف فّجر  عم���ر 
مفاج���أة ضخم���ة، عندما 
تناول في تصريحاته فيلمه 
السينمائي األخير »حسن 
الذي ش���ارك  عمر الشريفومرق���ص« 

مفاجأة.. بهاء سلطان يطيح 
بتامر ودياب في بحث املصريني بغوغل

قراصنة يسرقون فيلم »أسماء« من السينما

نقاد مصريون ينتقدون وردة اجلزائرية 
وينصحونها باالعتزال

قبول طعن البارودي وتأييد حبس ميسرة 

قام عدد من قراصنة املواقع االلكترونية 
بسرقة فيلم »اس���ماء« وطرحه بعدد من 
املواقع على شبكة االنترنت، وذلك بعد ايام 
قليلة من طرحه بالسينمات، كما توضح 
النسخة املسربة مدى جودة الصورة العالية 

والتي توضح حرفية من قام بتصويره.
»اسماء« فيلم مس���توحى من قصص 

حقيقية بطولة النجمة هند صبري والفنان 
ماجد الكدواني وهاني عادل، ومن تأليف 

واخراج عمرو سالمة.
تدور قصة العمل حول سيدة مصابة 
بڤيروس نقص املناعة البش���ري، تكافح 
للمطالب���ة بحقوقه���ا، ورف���ض الظل���م 

االجتماعي.

انتقد ملحنون مصريون في تصريحات 
لصحف عربية أميرة الطرب العربي وردة 
اجلزائرية، بعد الفشل الذي لقيه ألبومها 
األخير »اللي ضاع من عمري«، حيث عّلق 
عليه امللح���ن حلمي بكر قائ���ال: »عندما 
اس���تمعت إلى األلبوم لم أجد وردة التي 
أعرفها س���وى في أغنية أو اثنتني وحتى 
كلم���ات األغاني لم تك���ن مالئمة لها« كما 
نصحوها باالعتزال حفاظا على صورتها 

عند اجلمهور.
وأضاف حلمي بكر في س���ياق متصل: 
»أن معيار جناح أي ألبوم بلغة السوق هو 
نس���بة ما يحققه من مبيعات، وهو ما لم 
يتحقق في ألبوم »اللي ضاع من عمري« 
فهو لم ينجح في تصدر قوائم األلبومات 
األكث���ر مبيعا، وال يلي���ق بتاريخ الفنانة 

اجلزائرية. وتاب���ع »ان وردة لديها خبرة 
طويلة في مجال الغناء وأن عمرها الفني 
الطوي���ل كان يؤهلها الختيار أغان أفضل 
من ذلك بكثي���ر«، الفتا إلى أنه كان عليها 
أن تتعامل مع من ميتلكون خبرات تالئم 
صوته���ا وعمرها الفني حتى يتمكنوا من 

إخراج أفضل ما لديها.
من جهته، اعتبر الناقد الغنائي أشرف 
عبد املنعم أن اإلمكانيات الصوتية للفنانة 
وردة تراجعت كثيرا، وأن وردة التي قدمت 
أغاني خالدة ليست وردة التي استمع إليها 
في األلبوم، بسبب عالمات التقدم في العمر 
التي ظهرت بوضوح على صوتها، مشيرا 
إلى أن الفنان عندما يصل إلى مرحلة عمرية 
معينة يجب عليه االعت���زال حفاظا على 

صورته في ذاكرة اجلمهور.

فاصل جديد تشهده القضية املثارة حاليا 
بني الفنانة رمي البارودي والفنانة ميس����رة 
التي تعود بدايتها الى 3 سنوات مضت بسبب 
اتهام ميس����رة لرمي بسبها عن طريق رسائل 
عبر الهاتف احملمول، وحصلت وقتها رمي على 
حكم باحلبس ملدة شهر وإلزامها بدفع غرامة 
20 الف جنيه، واجلديد في القضية حصول 
ميس����رة ايضا على تأييد من احملكمة للحكم 
الصادر ضدها وهو حبسها شهرا ودفع مبلغ 
20 الف جنيه، اما مفاجأة القضية فكان قبول 
طعن رمي البارودي على تنفيذ احلكم الصادر 

ضدها باحلبس، ونظر القضية من جديد يوم 
11 يناير املقبل، حيث أعربت رمي في تصريحات 
خاصة ل� »اليوم السابع« عن سعادتها باحلكم، 
مشيرة الى ان املولى سبحانه وتعالى رفض 
ظلمها وانها استطاعت ان حتصل على جزء 
من حقها الذي أهدر طوال فترة القضايا بينها 
وبني ميسرة. من جانبها، رفضت الفنانة ميسرة 
التعليق على تفاصيل القضية واحلكم الذي 
صدر ضدها، حيث حاولت »اليوم الس����ابع« 
االتصال بها أكثر من مرة ولكن شقيقتها أجابت 

بأن ميسرة تعاني من اكتئاب.

حملت النتائج السنوية لشركة غوغل 
ألكثر الفنانني التي يبحث مس����تخدمو 
االنترنت عنهم خالل 2011 في مصر مفاجأة 
كبيرة، إذ تص����در القائمة املطرب بهاء 
س����لطان، بينما حل تامر حسني رابعا، 

وعمرو دياب سادسا. 
وجاء ف����ي املرتبة الثاني����ة املطرب 

الشاب عمرو عاش����ور، فيما حل محمد 
منير ثالثا، ووائل جسار خامسا، وذلك 
بحس����ب النتائج التي مت اإلعالن عنها 
 Zeitgeist اخلميس 15 ديسمبر عبر مؤشر
في غوغل، الذي يلقي نظرة عامة على 
أهم األمور التي يبحث عنها مستخدمو 

االنترنت على مدار العام.

تامر حسني عمرو دياببهاء سلطان


