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مخرج حس انه مو مرغوب 
عند املنتجني علشان 

يخرج اعمالهم الدرامية 
يفكر هااليام بالسفر لدولة 

خليجية لعل وعسى يقتنعون 
في ستايله االخراجي.. 

اهلل كرمي!

مدير انتاج ما سلم من 
انتقادات فريق عمله بعد 

الوجبات السريعة اللي 
يوفرها لهم واللي توصل 

باردة ومالها طعم.. 
بّسكم بخل!

مقدمة برامج عاهدت 
مسؤولني القناة اللي تشتغل 

فيها بتقدمي االفضل بعد 
ما وجهوا لها انذار اخير 

باالستغناء عنها.. 
خير ان شاء اهلل!

ستايل

وجبات

انذار

القاهرةـ  أ.ش.أ: قال املخرج 
محمد فخـــري انه بدأ تصوير 
أول مشـــاهد فيلم »الغرفة 6« 
وذلك بعد التأجيل لفترة كبيرة، 
وذلك لتغييرات شملت كثيرا 

من أبطاله.
والفيلم بطولة مادلني طبر 
والتونسية سناء يوسف، ودينا 
املصري، زكي فطني عبدالوهاب 
ومحمد ســـليمان وسيناريو 

وحوار إيناس حسنني.
وأضاف ان أحـــداث الفيلم 
تدور في الغرفة 6 وأن كل إنسان 
لديه أسراره في غرفة ما، وليس 
مهما رقم الغرفة بقدر األسرار 

احلياتية التي تضمنتها.
من جانبهـــا، قالت الفنانة 
مادلني طبر انها ســـتقدم دور 
الفخرانـــي، زوجـــة  فاطمـــة 

الوزير.

ـ أ.ش.أ: تقرر عالج  القاهرة 
الفنانني ســـيد زيـــان ومحمد 
عبدالعزيز باملجمع الطبي للقوات 
املسلحة باملعادي، وذلك على نفقة 

القوات املسلحة.
جاء ذلك في استجابة سريعة 
من املجلس األعلى للقوات املسلحة 

لطلب نقابة املهن التمثيلية.

مادلني طبر
 زوجة وزير !

عالج زيان ومحمد 
عبدالعزيز على نفقة 

القوات املسلحة

مادلني طبر

سيد زيان

محمد عبدالعزيز 

املصريون بحاجة إلى دعوات هيفاء!

أول ظهور للبحيري مع زوجها وابنتها

ميريام فارس األقل خضوعًا 
لعمليات جتميل

احلكيم تصر على االعتزال وتؤكد:
 أنا ضد النقاب ألنه »أمن قومي«

أثارت »تغريدة« هيفاء وهبي التي كتبتها منذ أيام على 
حسابها على »تويتر« سخرية عدد كبير من املصريني، علما 
أن النجمة اللبنانية كتبت: »ربي يحمي مصر ويعدي األيام 
الصعبة على خير، ويرجع لها األمن واألمان، وترجع أحسن 
بلد في الدنيا يا رب، الناس حقها تعيش حرة وفي سالم«.

وانهالت التعليقات الساخرة على هيفاء، إذ رد عليها أحد 
املغردين، بحسب ما ذكر موقع »أنا زهرة«: »آه واهلل يا هيفا 

محتاجني دعواتك بشدة«.
فيما انطلق عليها هجوم عبـــر املنتديات الفنية، واتهم 
املنتقدون هيفاء وزوجها أحمد أبوهشيمة باجلنب والهروب 

من مصر إلى بيروت خالل األحداث األخيرة.
وذكروا مبا كتبته هيفاء قبل يوم من تغريدتها تلك عن 
استمتاعها وحبيبها أحمد أبوهشيمة بالطقس املشمس في 
بيروت. ونشرت صورتها مع زوجها وهما يرتديان املالبس 
الفاخرة، بينما كانت مصر تعيش أياما صعبة. واعتبروا أن 
دعوات هيفاء مجرد نفاق ومجاملة حلفظ ماء الوجه ومحاولة 

كسب عطف اجلمهور املصري ال أكثر.

للمرة األولى، تظهر داليا البحيري مع عائلتها الصغيرة 
في مناسبة فنية، إذ أطلت بصحبة ابنتها »قسمت« وزوجها 
فريد املرشـــدي خالل حضورها احتفال املركز الكاثوليكي 

بالكريسماس، بحسب موقع »انا زهرة«.
وغالبا مـــا حتضر البحيري تلـــك االحتفاالت مبفردها، 
لكنها حرصت هذه املرة على اصطحاب ابنتها الوحيدة مثلما 
أحضرتها العام املاضي إلى تلك االحتفاالت، فضال اصطحاب 

زوجها لتجتمع العائلة الصغيرة للمرة األولى.

اعتبر عدد كبير من اجلمهور أن ميريام فارس أقل فنانة 
لبنانية خضعت لعمليات جتميل ضمن استطالع أسبوعي 
أجراه موقع »أنا زهـــرة«، ونالت ميريام 62% من األصوات 
لناحية خضوعها ألقل عمليـــات جتميل، بينما حلت نوال 
الزغبي في املركز الثاني بنســـبة 12% تلتها نانســـي عجرم 
بنسبة 11% فيما نالت إليسا نسبة 9% وحصلت هيفاء على 
نســـبة 6% من األصوات لتكون بذلـــك أكثر فنانة خضعت 

لعمليات جتميل وفق القراء.
ورغم أن ميريام حصلت على النسبة الكبرى لناحية أنها 
أقـــل فنانة خضعت لعمليات جتميل، إال أنها خضعت مرارا 
ملشـــرط اجلراحة، إذ أجرت عملية جتميـــل ألنفها وألجزاء 

عدة من جسمها.

أكدت املمثلة املصرية آثار احلكيم ان قرار االعتزال جاء 
بسبب عدم استمتاعها بالعمل الفني كما كانت من قبل، وقالت: 
»كل العوامل املوجودة اآلن لم تكن مناسبة أن أكمل مشواري 
التمثيلي في احلقل الفني، فأنا أعمل ممثلة لكي أســـتمتع، 
وهذه هوايتي املفضلة عندما أدخل البالتوه، ولكن لست أنا 
الوحيدة املوجودة في العمل، فيوجد فريق عمل آخر مكون 
من منتج وممثلـــني ومخرجني وعمال.. فأصبحت املنظومة 
مختلفـــة عما كانت في املاضي، فالبعض أصبح يتعامل مع 
الفن باعتباره »سبوبة« وليس نظاما وفنا، فال أستطيع أن 

أعمل في هذا اجلو«.
من جهة اخرى، أشارت، بحسب ما ذكر موقع »النشرة«، 
الى موضوع ارتدائها احلجاب بالقول: »منذ 15 سنة ويتردد 
هذا الكالم، فكلما ذهبت إلى أي ندوات دينية أو غيرها تطلق 
هذه الشائعات، وهذا ربط تقليدي الختفائي في بعض الفترات، 
وكذلك فنانات جيلي الالتي حتجنب بكثرة، ولكني لم أفكر في 

ارتداء احلجاب، واعتزالي بعيد عن هذه الفكرة«.
وأكدت انه عـــرض عليها تقدمي برنامج ديني، وأضافت: 
»طلب مني أن أحتجب، ولكني رفضت ذلك ألنني لو وافقت 
على تقدمي هذه البرامج فسأقدمها من وجهة نظري بعيدا عن 
الزيف، كما تفعل بعض املذيعات، فهن على الشاشة محجبات، 

وفي احلياة العامة يظهرن بغير حجاب.

هيفاء

داليا البحيري مع زوجها وابنتها

ميريام فارس

قدمتها »املسرح الكويتي« ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان الكويت املسرحي الـ 12

»طقوس وحشية«.. انتقام من نوع آخر!
ضمن املســـابقة الرسمية 
الكويت املســـرحي  ملهرجان 
الــــ 12 قدمت فرقة املســـرح 
الكويتي عرضها املســـرحي 
»طقوس وحشية« من تأليف 
الكاتب العراقي قاسم مطرود 
وإخراج علي احلسيني ومن 
متثيل فيصل العميري، حنان 
املهدي، عيســـى ذياب، وذلك 
مساء امس األول على خشبة 

مسرح الدسمة.
نص املسرحية يحمل بني 
طياتـــه الكثير من التأويالت 
والتســـاؤالت وينتمـــي الى 

مدرسة »العبث« 
والـــال معقول حيث تدور 
أحداثه حـــول رجل )فيصل 
العميـــري( مضطهـــد ألبعد 
الكثير في  احلـــدود عانـــى 
طفولته قرر ان ينتقم لزوجته 
من املمرضة »حنان املهدي« 
التي كانت سببا في موتها كما 
يعتقد فذهـــب اليها ليوهمها 
ان هناك قاتال يريد ان يقتلها 
فيعرض ان يكون حارســـها 
الشخصي ليدافع عنها حتى 
يكون بقربها دائمـــا فأذاقها 

وذلك بسبب أداء املمثلني العالي 
في توصيل معاناتهم للمتلقي 
خصوصا ان العرض يتمحور 
حول شخصيتني هما فيصل 
العميري وحنان املهدي ويعتمد 
على حركتهما داخل اخلشبة 
التي جنحا فيها ألبعد احلدود 
ألنهما ممثالن يعرفان جيدا ماذا 
يريد منهما مخرج العمل رغم 
ان النص طويل بعض الشيء 

في بعض حواراته.
جنحت املمثلة حنان املهدي 
في توصيل معاناتها للمتلقي 
بطريقة تلقائية ودون تصّنع 
واستطاعت ان جتاري املمثل 
فيصل العميري الذي ميتلك 
قـــدرات هائلة على خشـــبة 
املسرح باإلضافة الى عيسى 
ذياب الذي كان لظهوره وقع 

خاص في نفوس احلضور.
»طقوس وحشية« عرض 
الكويتي  مميز لفرقة املسرح 
ويكفي انه ابتعد عن الكوميديا 
املصطنعة التـــي رأيناها في 
العروض السابقة للمهرجان.
 ٭مفرح الشمري
@Mefrehs

الـــذي عرضه الكثير من قبل 
في مهرجانـــات عربية وذلك 
من خـــالل توظيفه لإلضاءة 
بالشكل الصحيح باإلضافة الى 
التشكيل احلركي للممثلني ما 
جعل احلضور متلهفا لنهايته 

ألوان العذاب النفســـي الذي 
عاشـــه في طفولته البائسة 
قبل ان ينفذ جرميته ويقتلها 
انتقاما لزوجته. جنح املخرج 
علي احلســـيني في توصيل 
رؤيته االخراجية لهذا النص 

)سعود سالم( فيصل العميري مع حنان املهدي في املسرحية 

ضمن أنشطة املركز اإلعالمي ملهرجان الكويت 
املسرحي الثاني عشر أقيم مؤمتر صحافي 

بحضور فناني البحرين عبداهلل ملك، خليفة 
العريفي وإبراهيم البحر وأدار احلوار الزميلة 

زهراء املنصور، التي قدمت التحية الى اإلخوان 
الفنانني والشكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب على إقامتهم مهرجان الكويت املسرحي.
ومن ثم حتدث الفنان القدير خليفة العريفي 
الذي قام بالتعريف باملسرح البحريني ابتداء 

من املسرح املدرسي ثم االنتقال للنوادي حتى 
عام 1970 إلنشاء أول مسرح في البحرين حتت 

رعاية وزارة الثقافة واإلعالم لتتوالى بعدها 
املسارح ومنها املسرح األهلي، وقد كانت املسارح 

في السابق ترمي الى الرمزية وليست املباشرة 
وكانت لها خاصة معينة بأنها سياسية خالصة 
وبإطار كوميدي، واضاف الفنان إبراهيم بحر 

انحسار اجلمهور في البحرين متصال باملسارح 
العاملية والعربية واخلليجية، وذلك بسبب وجود 

الفضائيات التي لها تواصل واستهواء حقيقي 

مع املتلقي وكانت احلوارات الثقافية وامللتقيات 
في السابق أكثر تواجدا، أما في هذا الوقت 

فنجد ان الوجوه التي حتضر االعمال املسرحية 
متكررة في كل عرض مسرحي وايضا هناك 

عزوف من املتخصصني في املسارح لعدم وجود 
حوافز دافعة لالستمرارية بالعكس من االعمال 

التلفزيونية وايضا اختالف ذوق املتلقي لألعمال 
املسرحية املقدمة وهي التي تتماشى مع عوملة 

احلالة واملشهد املسرحي.
واضاف الفنان عبداهلل ملك ان مملكة البحرين 
ومن خالل وزارة الثقافة هي املنظار احلقيقي 

للدميوقراطية، حيث لم جند أي من االعمال 
النصية الكتابية التي قدمت لم يشطب منها حرفا 
وانها جتاز كما وصلت من املؤلف وهنا جند انه 

قد مت اعطاء اإلجازة لألعمال على جميع النصوص 
املقدمة وهذا أيضا جنده عند التزام املؤلف او 
الكاتب باملراقبة الذاتية وهو له خطوط حمراء 

لوضع احملاذير املطوية عليه.
من جانبه، ذكر الفنان إبراهيم بحر ان املمثل 

البحريني لم يصل حتى هذا الوقت ليكون 
هو احملرك لإلصالح واملفعل في احلركة 

الدميوقراطية، كما أضاف الفنان عبداهلل ملك 
بأن عدد الفرق املسرحية في البحرين 6 فرق 

وفي هذا الوقت تراجعت إلى 5 فرق وهي: الوال 
التي تأسست 1970 وتقدم األعمال الشعبية، 

ومسرح اجلزيرة وهو متوقف حاليا وتأسس 
عام 1974، ومسرح الصواري واملؤسس سنة 

1991 ومتخصص في االعمال التجريبية اما فرقة 
»قلقامش فتأسست 1997 لالعمال االستعراضية، 

اما فرقة الريف والتي تأسست في 2005 فقد 
تخصصت في بعض االعمال الريفية اخلارجة 
عن املدينة وفرقة البيادر واملؤسسة ايضا في 

عام 2005 وهي متخصصة في عامل الطفل او 
مسرح الطفل وكانت هناك طفرة لوجود مسرح 

نوعي وهو من خرجي طلبة املعهد العالي للفنون 
املسرحية بالكويت منذ عام 1980 وحتى عام 1987 

وقامت بعرض عدد 7 مسرحيات في كل عام 
مسرحية وتوقفت بعد ذلك.

وجبة فاسدة تصيب شيرين وزوجها بالتسمم

كوكي شقيقة روبي:  سأرتدي احلجاب لو طلب مني اإلسالميون

تعرضت املطربة شـــيرين 
عبدالوهـــاب وزوجها امللحن 
محمد مصطفى حلادث تسمم 
على إثر تناولهما لوجبة عشاء 
فاسدة حيث مت نقلهما ملستشفى 
الشروق باملهندسني وحالتهما 

الصحية مستقرة.
وقال أميـــن نابليون مدير 
أعمال شيرين في تصريحات 
خاصة لــــ »األنباء« »فوجئت 
مساء السبت املاضي باتصال 
من شـــيرين أخبرتنـــي فيه 
بأنها تعاني من آالم حادة في 
بطنها واصابتها بقيء وغثيان 

قالت الفنانة املصرية كوكي 
ـ شـــقيقة روبي ـ انها اعطت 
صوتها في االنتخابات البرملانية 
املصرية الى حزب اسالمي ذي 
طابع وسطي، وأشارت الى انها 
ستستمر في التمثيل في حال 
وصول االســـالميني الى حكم 
مصر، على عكس شـــقيقتها 
انها ستتجه  التي قالت  روبي 

الى احملاماة.
ارتداء  ووافقت كوكي على 
اذا طلب االسالميون  احلجاب 
منهـــا ذلـــك، او اذا كان الدور 
يتطلب ذلـــك مثلما حدث في 
مسلسل »دوران شبرا« خالل 
االعمال الفنيـــة فقط. وقالت: 
»كنت سعيدة بارتداء احلجاب 
على الشاشة الن شكله جميل«، 
بحسب ما ذكرت صحيفة روز 

ملدة 24 ســـاعة حلني استقرار 
حالتهم بشكل كامل«. يذكر أن 
شيرين قد شاركت مؤخرا في 
أوبريت »بكرا« مع عدد كبير من 
مطربي العالم العربي منهم تامر 
حسني وكاظم الساهر وصابر 
الرباعي وأســـماء ملنور ووعد 
وديانا كرازون والشاب جيالني 
ومروان خوري وجنما ستار 
أكادميي أحمد حسني وناصيف 
الزيتون وسعاد ماسي ولطيفة، 
العاملي  باإلضافـــة للمطـــرب 

إيكون.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

العرض، حيـــث تعتبره اول 
انه  بطولة لها سينمائيا، كما 
نال تقديـــر اجلميع في معظم 
املهرجانات التي مت عرضه فيها، 
مثل مهرجاني »دبي« و»بيروت«، 
مشيرة الى انه ال يوجد سبب 
واحد ملنـــع عرضه في مصر، 
الن الفيلم يحمل الفكرة نفسها 
لفيلم مت تقدميه على الشاشة 
عشرات املرات كان آخرها فيلم 
»حســـن ومرقص«، ويسلط 
الضوء علـــى قضية موجودة 
في املجتمـــع املصري وغيره 
العربية، وهي  من املجتمعات 
احلب املتبادل بني الفتاة القبطية 
والشاب املسلم او العكس، وكما 
في احلقيقة، تعاكسهما االقدار 
املفاهيم االجتماعية  بســـبب 

والثقافية املتوارثة.

مستمر وذلك على إثر تناولها 
وجبة عشـــاء بصحبة زوجها 
فظننت في البداية أن األمر قد 
ال يعدو مجرد حالة برد في ظل 
األجواء املتقلبة حاليا«. وأضاف: 
»فوجئت مساء أمس بصراخ 
من شيرين عبر الهاتف وأنها ال 
تطيق اآلالم هي وزوجها وعلى 
الفور انتقلت إلى محل إقامتهما 
وقمت بنقلهما للمستشفى، حيث 
مت عمل غسيل معدة لهما مبجرد 
دخولهمـــا ومت وضع احملاليل 
الطبيـــة لهما وقـــرر األطباء 
وضعهما حتت املالحظة الطبية 

اليوسف املصرية.
وأضافت: »ولكن اذا طلبوا 
مني احلجاب على املســـتوي 
االنســـاني، فســـأرفض ذلك 
النني اعتبر احلجاب فريضة 
بيني وبني ربي وعند اقتناعي 
باحلجاب ســـأرتديه دون اي 
توجيهات من اي شـــخص«، 
مشيرة الى انها اعطت صوتها 
حلزب »الوسط« ذي املرجعية 
االســـالمية ولم تعط صوتها 
او احزاب  لتيـــارات ســـلفية 
ليبراليـــة، النها قرأت برنامج 
حزب »الوســـط« وأعجبت به 
جدا، كما صوتت الحد شباب 
الثورة. وفي سياق آخر، عبرت 
كوكي عن حزنها الشديد بسبب 
عدم عـــرض الفيلم »اخلروج 
من القاهرة« الى اآلن في دور 

شيرين مع زوجها

كوكي

املسرح البحريني 
بني التاريخ والهموم


