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عيسى احلساوي: طلقت مروة محمد ألنها.. »خربت بيتي«!

للش���باب والرياضة حتت 
اس���م »خليج النور« وذلك 
مبشاركه العديد من الفنانني 
وه���م الفنانة القديرة مرمي 
صالح والفنان طارق العلي 
وعبداهلل الباروني وحسني 
املهدي وخالد البريكي وليلى 
عبداهلل وعبداهلل اشكناني 

ومحمد صفر.
وعن جديده يقول: حاليا 
اصور مشاهدي املتبقية في 
مسلسل »قلوب ال تتوب« من 

اخراج مناف عبدال والكاتب 
محم���د النش���مي وبطولة 
محم���ود بوش���هري وفهد 
البناي ومالك عبير واحمد 
مشاري والبالم والعديد من 

النجوم.
وشكر احلساوي جريدة 
»األنباء« على دعمها للشباب 
وواصل شكره لوالديه الذين 
يعودان لهم���ا الفضل بعد 
اهلل في استمراره بالوسط 

الفني.

ومروة محمد ومحمد صفر 
وفرح الصراف والعديد من 
اني اجس���د  النجوم،حيث 
شخصية طليق الفنانة مروة 
محمد الت���ي هدمت حياتي 
وخربت بيتي واخذت بنتي 
وانسجنت وأبدأ بأخذ الثأر 
منها واقف بطريقها في كل 

مكان.
س���عيد  واض���اف: 
مبش���اركتي في االوبريت 
العامة  الهيئة  التي نظمته 

بشار جاسم

انته���ى الفنان الش���اب 
عيس���ى احلس���اوي م���ن 
تصوير مشاهده مبسلسل 
»احلاملون« كما انه س���عيد 
بنجاح اوبريت خليج النور 
العامة  الهيئة  الذي نظمته 

للشباب والرياضة.
وعن دوره في »احلاملون« 
قال: مسلسل احلاملون من 
اخراج خالد جمال وتأليف 
الكاتب���ة الفنانة اس���مهان 
توفيق وبطولة اس���مهان 
توفيق وعبير احمد واحمد 
العونان ولطيف���ة املجرن 
ونواف النجم وخالد بوصخر 

ورمي مشاري البالم.
وعن دوره يقول: اجسد 
شخصية الولد الطايش الذي 
يعشم فتاة في احلب والتي 
الفنانة  جتسد شخصيتها 
منال اجلارهلل وتتعلق فيني 
املفاجأة،  وباالخير حتصل 
انتظر بف���ارغ الصبر  كما 
عرض مسلس���ل »دكتواره 
ف���ي احل���ب« م���ن اخراج 
حسني احلليببي وللكاتب 
احم���د اليعق���وب وبطولة 
اس���مهان توفي���ق ومرمي 
الزدجالي  حسني وابراهيم 

من مسلسل دكتوراه في احلب عيسى احلساوي

أمل بشوشة: سعيدة بـ »الدويتو« الغنائي مع مروان خوري

ثالثية متثيلية مع الفنان 
الش���امل م���روان خوري 
ل�  وس���يؤديان فيها ديو 
»تيتر« ه���ذا العمل، وهي 
لطاملا كان���ت معجبة كما 
تقول بهذا الفنان وإحساسه، 
خ���وري  أن  خصوص���ا 
سيمثل للمرة األولى، وهي 
محظوظة بظهورها معه في 

هذا العمل التمثيلي.
وقالت »أن���ا يهمني أن 
يكون أرشيفي غنيا ويتضمن 
أسماء مهمة تعاملت معها 
إل���ى جانبها في  ومثل���ت 

الدراما«.
ال تنكر أن احلظ ساعدها 
ف���ي بدايتها حني مثلت إلى 
القدير جمال  جانب املمثل 
سليمان في »ذاكرة اجلسد« 
لك���ن احل���ظ »كان يحتاج 
دفعة«، وهي استطاعت أن 
تثبت ذاتها واشتغلت على 
نفسها وتعبت حتى وصلت 

إلى ما هي عليه اليوم.
اعتب���رت أن املسلس���ل 
ال���ذي ترك بصم���ة كبيرة 
عنها هو مسلسل »األخوة«، 
كانت أصداء جناحه عالية 
خصوصا أن مساحة الدور 
أدته كان���ت كبيرة  ال���ذي 

ومتنوعة، فأثبتت ذاتها.
حتب أمل مهنتها كثيرا، 
لكن ح���ني تعود إلى املنزل 
أنها  أو  النجومية  تنس���ى 
ممثلة وتعيش حياتها بشكل 
طبيعي، فبعيدا عن التمثيل 
املنزل ومستقرة  هي حتب 
حاليا في لبنان. تذهب إلى 
الس���وبر ماركت وتتبضع 
أغ���راض املنزل بنفس���ها، 
وتلبي دع���وات األصدقاء، 
وتدعوهم للعشاء عندها في 
املنزل، وهي حتضر الطعام 
بنفسها بكل أنواعه »كالتبولة 
واحملاشي والفتة«... أكدت أن 
فكرة اإلجناب واردة لكن »هذا 
بيد رب العاملني وإن شاء اهلل 
يتم ذلك في الوقت املناسب«، 
وأشادت بطيبة أهل لبنان 
واجلنوب حتديدا وهي تتردد 
إلى هناك باستمرار وحتديدا 
النبطية )التي  إلى منطقة 
يتحدر منها زوجها( حيث 
تعلمت طريقة حتضير أكلة 

الكبة النية اجلنوبية.

ع���دة أعمال درامي���ة منها 
»ذاكرة اجلسد«، »األخوة«، 
»الع���راب«، وهي تكبر في 
هذه الدراما )وعنت الدراما 
السورية(، قالت »ال أحب أن 
أشغل ذاتي بأكثر من عمل 
وأنا مقتنعة بالعمل التمثيلي 

حاليا«.
وأش���ارت إلى أن هناك 

بيروت: تزوجت املمثلة 
والفنان���ة اجلزائري���ة أمل 
بشوشة الصيف املاضي من 
رجل األعمال اللبناني وليد 
عواضة، وهي مستقرة حاليا 
في لبنان، في جعبتها الكثير 
من األخبار وفي حوار نشر 
لها في »العربية نت«  قالت 
إنه بعد ال���زواج لم يتغير 
شيء في حياتها على الصعيد 
املهن���ي، فما زال���ت تتلقى 
عروض���ا متثيلية وها هي 
حتضر لتصوير اجلزء الثاني 
من مسلسل »العراب« بطولة 
جمال سليمان، وباسل خياط، 

وباسم ياخور وغيرهم.
لك���ن عل���ى الصعي���د 
الش���خصي أصب���ح هناك 
»ش���ريك حياة« وشعرت 
باالستقرار العائلي، خاصة 
»بع���د أن يصل الواحد منا 
ملرحل���ة معينة في الس���ن 
فالبد أن يفك���ر في الزواج 
واالس���تقرار«، عل���ى حد 

تعبيرها.
وعن جتربتها في املسلسل 
الرمضاني السابق »العراب« 
قالت إنها أحبت التمثيل في 
إلى جانب أسماء  املسلسل 
كبيرة في الدراما السورية 
وهي تهت���م بالنوعية في 
اختي���ار األدوار أكث���ر من 
الكمي���ة، وبع���د جناح أي 
مسلسل تنظر إلى الدور الذي 
سيليه لذلك هي ستشارك في 
اجلزء الثاني من »العراب« 
ألنها أحبت الدور خصوصا 
أنه حقق جناحا وأمن مكانة 
لها بني زحمة املسلس���الت 

الرمضانية.
وأكدت أن مشروع الغناء 
عندها مؤجل إلى أجل غير 
مس���مى ألنها تري���د إثبات 
ذاتها أكثر في مجال التمثيل 
خصوصا أنها حققت جناحا 
في ه���ذا املج���ال من خالل 

أمل بشوشة

مجدي كامل: لهذه األسباب لم أحضر!

شد وجذب وزحام في عرض »الليلة الكبيرة« مبهرجان القاهرة

وأشار إلى أنه حينما كان هناك 
أزمة بني مصر واجلزائر بس����بب 
مب����اراة كرة قدم، متت الدعوة إلى 
القاهرة  وقفة تضامنية مبهرجان 
الس����ينمائي، ووقتها وجد نفسه 
يقف وحيدا، وهو ممنوع من دخول 

اجلزائر بسبب هذه الواقعة.

 من جانب آخر اكد الفنان مجدي 
كامل انه وجهت له الدعوة للحضور 
ولكنه لم يحضر، معتبرا أن مصر 
كان لديها قضية أكبر تهتم بها، وهو 
ما حدث في شرم الشيخ، ولكنه في 
الوقت نفس����ه لم يكن ضد زمالئه 

الذين تواجدوا في املهرجان

واقعية.
أما املنتج أحمد السبكي فرفض ما 
يقال عن كون الفيلم مبنزلة حتول 
في أفالمه، مؤكدا انه قدم أفالما مهمة 
مع أحمد زكي ونور الشريف، موجها 
رس����الة إلى من يغضب منه قائال 

»اللي يزعل يشرب من البحر«.

وهو ما دفعهما للرحيل قبل نهاية 
الندوة.

فيما أكد مخرج الفيلم س����امح 
عبدالعزيز أنه زار أكثر من 20 مولدا 
من أجل نق����ل التفاصيل اخلاصة 
مبا يحدث في املوالد داخل فيلمه، 
وأن كل األحداث التي شهدها العمل 

تكرر األمر مع زينة، ونظرا للزحام 
الش����ديد واملناوشات التي وقعت، 

انكسر أحد األبواب الزجاجية.
ندوة الفيلم أدارها الناقد الفني 
الشناوي، وشهدت مغادرة  طارق 
زينة ووفاء عامر لها، حيث تعلل 
الثنائ����ي بانش����غالهما بأبنائهما، 

القاهرة: ش����هدت الليلة الثالثة 
من مهرجان القاهرة الس����ينمائي، 
العرض األول للفيلم املصري »الليلة 
الكبيرة« املش����ارك في املس����ابقة 

الرسمية للمهرجان.
وكما كان متوقعا، شهد العرض 
زحاما شديدا، بعدما حضر معظم 
أبطاله وصناعه، حيث تواجد من 
النجوم زينة وصفية العمري وأحمد 
رزق وس����ميحة أيوب، كما تواجد 
مخرج الفيلم س����امح عبدالعزيز، 
ومؤلفه أحمد عب����داهلل، ومنتجه 

أحمد السبكي.
وللمرة األولى في دورة هذا العام 
ظهر الشد واجلذب بعدما رفض أمن 
املهرجان السماح لعدد من اجلمهور 
بالدخول إلى قاعة املسرح الكبير، 
نظرا الكتمال العدد بداخلها بعدما 
تواجد 1200 شخص، وهو ما تسبب 
في وقوع مشاجرات بني اجلمهور 

الراغب في احلضور واألمن.
ولم يسلم بعض أبطال الفيلم مما 
جرى، حيث فشلت الفنانة وفاء عامر 
في الدخول إلى املسرح بسبب إغالق 
املتأخر،  األبواب نظرا حلضورها 
ولكنها ظهرت في النهاية بالندوة 
التي أقيمت عقب العرض، وكذلك 

من ندوة الفيلممجدي كامل

مقدمة برامج مخارج 
احلروف غلط عندها وما 
تعرف تتعامل مع الكاميرا 

هاأليام واصفة نفسها 
بأنها من افضل مقدمات 

برامج التوك شو.. 
احلمد هلل والشكر!

مذيع شكله مو مصدق 
حاله انه مستضيف فنان 
مشهور نسى حاله وطيح 

امليانه معاه بصورة 
غريبة وبعيدة عن 

التقدير ملشوار هالفنان..
الركادة زينه!

منتج اتهم ممثلة في 
عمله اليديد إنها تدقدق 
على الصحافة وتعطيهم 

تفاصيل عمله االجتماعي 
مع إنها موقعة على تعهد 

بعدم إفشاء أسرار الشغل.. 
شدعوى ياحلبيب!

تعاملتقدير  أسرار

بروتوكول ثقافي بني نقابة الفنانني واإلعالميني 
الكويتية ورابطة أعضاء هيئة تدريس »املسرح«

أحمد الفضلي

عق����دت نقابة الفنان����ني واإلعالميني 
الكويتية مساء أمس اجتماعا ضم رابطة 
أعضاء هيئة تدريس املعهد العالي للفنون 
النقابة  املس����رحية، حضره من جانب 
رئيس النقابة د.نبيل الفيلكاوي ونائب 
الرئيس طارق العل����ي، واملخرج خلف 
العنزي، واملخرج خالد بوحيمد ود.خالد 
أمني، ومثل رابطة أعضاء هيئة التدريس 
رئيسها د.فهد العبداحملسن، واألعضاء 
د.محمد الزنكوي،  د.خلود الرشيدي، و 

د.ابتسام احلمادي.
وفي تصري����ح صحافي ق����ال نائب 
رئيس نقابة الفنانيني الفنان طارق العلي 

إن االجتماع يأتي اس����تكماال إلجنازات 
النقابة، واستمرار لدعمها الدائم للثقافة 

والفنون.
وأوض����ح العلي أن اجتم����اع النقابة 
الرابط����ة كان حتضيريا، وتداولت  مع 
خالله النقابة والرابطة توقيع برتوكول 
تفاهم ثقافي واسع يتضمن الكثير من 
النش����اطات الثقافية والفكرية والفنية 
املهمة بقيادة نقابة الفنانني واإلعالميني 
الكويتية ورابطة أعضاء هيئة تدريس 
املعهد العالي للفنون املسرحية، حيث مت 
االتفاق على نقاط كثيرة لوضع الطموحات 
الثقافية والفنية في حيز التنفيذ، وذلك 
عبر القطاعات الفني����ة التي تزخر بها 

النقابة والرابطة.

لقطة جماعية ألعضاء الربطة مع أعضاء النقابة

تشييع 
جثمان طرابيك 

في غياب 
أهل الفن

القاهرة: شيعت مساء أمس االول جنازة 
الفنان سعيد طرابيك من مسجد »أبو املكارم 

الزغل« مبدينة نصر.
وكانت زوجته الفنانة سارة طارق في مقدمة 

احلضور هي ووالدتها وعدد من أفراد 
أسرتها وأسرته، كما حضرت زوجته األولى 

والفنان منير مكرم، وسط غياب تام من 
جنوم الوسط.

يذكر أن الفنان سعيد طرابيك توفي ظهر 
يوم األحد املاضي بأحد مستشفيات 

املهندسني بعد تعرضه ألزمة صحية منذ 
عدة أيام.


