
ملشاهدة الصفحة 16PDFفنون
اجلمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨

ممثلة خليجية مت استبعادها 
من عمل درامي يصورونه 
هاأليام ألنــه مخرج العمل 
حــاط عليها بعــد ما طلب 
منها اإلشادة فيه بحواراتها 
الصحفيــة وعطته طاف.. 

مخرج بو طقة!

مطربة خليجيــة أطلقت 
انها  على نفسها إشــاعة 
راح تشــارك في مهرجان 
عربي واملصيبة انه فانزاتها 
صدقوا هاالشاعة مع انها 

مو صحيحة.. 
الفضاوة وما تسوى!

انه  ممثل شــاب زعــان 
الصحافة مــا مدحت دوره 
املعــروض حاليا  في عمله 
على شاشة عربية ووصفها 
باملزاجية في اســتضافته 
اإلذاعية.. رد على اتصاالت 

الصحافة وبعدين ازعل!

إشادةمصيبة مزاجية

في ندوته باإلسكندرية

بيومي فؤاد يرفض التصوير 
وأعضاء »االحتاد« يتهمونه بالغرور!

تكرمي بيومي من ادارة نادي االحتاد السكندري

القاهرة ـ محمد صالح

انتقــد أعضاء نادي االحتاد الســكندري 
رفــض الفنان بيومي فــؤاد التقاط الصور 
التذكارية معهم رغم إحلاح والتفاف األعضاء 
حوله عقب انتهاء الندوة التي عقدها مبقر 

النادي للحديث عن مشواره الفني وأعماله.
وجاء رفض بيومي للتصوير مع األعضاء 
بداعي ان تعليمات صدرت له من الشــركة 
املنتجة بعدم الكشف عن اللوك اجلديد الذي 
سيظهر به ضمن أحداث فيلم »حرب كرموز« 
مع غادة عبدالرازق وأمير كرارة ومحمود 
حميدة وفتحــي عبدالوهاب ومن إخراج 
بيتر ميمي، مما جعل األعضاء يتهمونه 

بالغرور والتكبر.
وشهدت الندوة تصريح بيومي انه 
لن يظهر سوى في عمل درامي واحد 

فــي رمضان لرغبة املشــاهدين في 
احلصول على فترة راحة من كثرة 

ظهوره باجلملــة في األعمال 
الفنية، مؤكــدا انه ال صحة 
ملا يــردده البعض انه ميلك 

ثروة طائلة من املال لكثرة 
أعمالــه، وقــال ان أجــره 
لــم يرتفع إال فــي العام 
املاضي فقط، مشــيرا 
الى ان الفنان الراحل 
عدلي كاسب هو مثله 

األعلى. بيومي فؤاد في الندوة

تستضيف القرية العاملية في دبي الفنانة اللبنانية 
نانســي عجرم مساء اليوم اجلمعة، حيث ستقدم 
مجموعة مختارة من أغانيها مثل »أخاصمك آه، ويا 
سام، ويا طبطب يا دلع، وبتفكر في إيه، وإحساس 
جديد، وبدك تبقى فيك، ومعقول الغرام« وغيرها 

من أعمالها واألغاني الطربية.
وسيحظى ضيوف القرية العاملية، ضمن حفات 
املوسم الثاني والعشرين، بفرصة اللقاء بنجومهم 
املفضلني كل يوم جمعة من املوسم الثاني والعشرين 
ابتداء من الســاعة 9 مســاء على املسرح الثقافي 
الرئيســي الذي يشهد هذا املوســم مجموعة من 
التطويرات والتحســينات على املؤثرات الصوتية 

واملرئية.
إلى ذلك، أشــعلت نانسي »إنســتغرام« بعدما 

نشــرت على صفحتها 
اخلاصة صورة لها وهي 
الغداء في  تتناول طعام 
الباريسية.  املطاعم  أحد 

وظهــرت وهــي ترتدي 
مابس يومية مريحة بأســلوب 

بسيط وألوان طفولية وتعتمد تسريحة 
ومكياجا طبيعيني. وتعليقا على الصورة 

التي حققــت أكثر من 133 ألف إعجاب: 
»الغداء في أحد األماكن املفضلة لدي، باريس«. 

ويشار إلى أن الفنانة انتهت أخيرا من املشاركة 
 The Voice« في جلنة حتكيم برنامــج املواهب

Kids« الذي أعلن في نهايتــه فوز الطفل املغربي 
حمزة لبيض باللقب.

نانسي ضيفة »القرية العاملية« اليوم

تواصل الفنانة داليا البحيري تصوير 
دورها في املسلسل التلفزيوني اجلديد 
»للحــب فرصة أخيرة« الــذي من املقرر 
عرضه خارج السباق الرمضاني، وينتمي 
الى نوعية األعمال الدرامية الطويلة التي 

تصل إلى 45 حلقة.
وجتسد داليا شخصية »ليلى« السيدة 

املتزوجة من »خيري« الذي يعنفها بقسوة، 
حيث ســتتعرض ملشــكالت عديدة، لكنها 
ســترفض طلب الطالق، فــي وقت تبحث 
فيه عن وظيفة بإحدى اجلامعات، علما أن 
أصحابها الذيــن يعرفون مبعاملة زوجها 
سيشجعونها على طلب االنفصال منه وسط 

تشابك األحداث املتصاعدة باحللقات.

داليا البحيري تتعرض للعنف
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أحدث أعمالك مسلسل 
»محرومني« على شاشة محطة 

MTV، في رأيك ما الذي ميزه 
كمسلسل؟

٭ هــو مسلســل غيــر معقــد، 
والواقعيــة التي ينطوي عليها 
هي عنصر جذب للمشاهدين، 
يعني قصصــه من صميم 

الواقــع، وأنا مع التطــرق اليها 
ال ان نخجل من االضاءة عليها، 
الفن  رســالة ألن األخطاء التي 
تتم االضاءة عليها هي عبرة لنا 

كي نتعلم منها ونصحح.

كم أنت من النوع الذي يشاهد 
أعماله في فترة عرضها ويلجأ 

الى التقييم الذاتي؟
٭ أشــاهد أعمالــي وفــي أماكن 
أقول »براڤو« فــي مقابل أماكن 
أخرى أرصد فيها اخطائي وألتزم 
تصحيحها فــي األعمال املقبلة، 

وأريد دورا يأسر املشاهدين.

هل صحيح انك نادم على 
التخلي عن دور بارز لك في 

مسلسل »ثورة الفاحني« من 
أجل مسلسل »محرومني«؟

٭ لســت من النــوع الذي يندم 
على شيء، ثم ان املسألة ليست 

مســألة تخل بل كل ما في األمر 
 »Online Production« ان شــركة
كانــت عرضت علي مسلســلني 
هما »محرومني« و»خمسني ألف« 
وضغط اجنازهما كان كبيرا جدا 
وفي ذلك احلني مت االتصال بي من 
أجل مسلسل »ثورة الفالحني«، 
أحببــت القصة كثيــرا لكن كان 
يســتحيل علي تصويــر ثالثة 
أعمال في آن وبالتالي األفضلية 
كانــت ملسلســلي »محرومــني« 
و»خمســني ألف«، السيما انني 
كنــت قد أعطيــت موافقتي قبل 
عرض »ثــورة الفالحــني« وأنا 
من األشــخاص الذين يلتزمون 

بكلمتهم.

طوني عيسى هل هو محسوب 
على منتجني أكثر من آخرين؟

٭ أبــدا، عالقتي جيدة باجلميع 
وأعمل مع اجلميع باستثناء منتج 

بيروت - بولني فاضل

في األعمال اللبنانية كما في األعمال العربية املشتركة أثبت طوني عيسى 
متيزه كممثل يعشــق املهنة ويعطيها من موهبته واحساسه واحترافيته.

طوني، الذي اجتهد وصبر وانتظر قبل أن يبلغ مصاف النجومية ويفوز باألدوار 
األولــى، ال ميانع اليوم في بطولة غير أولى شــرط أن يحمل الدور أبعادا 
تخوله أن يصنع منه حالة خاصة قادرة على أسر املشاهدين. »االنباء« التقت 

طوني عيسى، في حوار شائق، فإلى التفاصيل:

عبدالحميد الخطيب

ما بني على االحترام املتبادل والتقدير البد ان 
ينعكــس إيجابيا على العالقات بني الناس في كل 
مناحــي احلياة، ولنا في ذلــك أمثلة كثيرة ولعل 
أبرزهــا وأهمهــا هذه الفترة خبــر انفصال الفنان 
عبداهلل عباس والفنانة ليلى عبداهلل، والذي أعلن 
عنه عبداهلل في بيان له عبر »السوشيال ميديا«، 
حتى ال يدع مجاال للشائعات او املهاترات للتسلسل 
الــى عالقتهما املبنية على التقدير والود املتبادل، 
وعكس اتزانا وترفعا وحتى يتجنب اإلثارة التي 
يتبعهــا البعض ممن يتدخلون في حياة اآلخرين 

بداع وبدون داع!
خبــر انفصال عبداهلل وليلى نــزل كالصاعقة 
علــى محبيهما، والذيــن تفاعلوا معــه لدرجة ان 
البعض قال انه ليس صحيحا، وقد يكون إشــاعة 
او أحــد املقالب، وهو ما دفعنا لالتصال بالطرفني 
لكنهمــا لم يجيبا، ويبدو انهما فضال االبتعاد عن 
اي تصريحات واكتفيا ببيان عبداهلل، لكن مصدرا 
مقربا أكد لـ »األنباء« ان االنفصال وقع بالفعل دون 
ان يذكر األسباب، واكتفى املصدر بالتأكيد على ان 
كل شــيء مت باحترام كبير وتــراض بني الطرفني 

ألنهما يعلمان »ان كل شيء نصيب«.

وكان عباس  قد أعلن الساعات القليلة املاضية 
بشــكل مفاجــئ انفصاله عن  ليلى عبــداهلل ، بعد 
أقل من شــهرين على عقد قرانهما، دون الكشــف 
عــن التفاصيــل، مكتفيا بالقول إنهمــا لم يتوافقا 
كزوجني، متمنيا عدم الدخول في مهاترات أو إطالق 
الشــائعات، ومتمنيــا لليلى التوفيــق في حياتها 

الشخصية والفنية.
وكتب عباس عبر حســابه على »انســتغرام«: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم.. قال اهلل تعالي )فإمساك 
مبعروف أو تسريح بإحسان( ڈ.. بعد تفكير 
عميق واتفاق من قبل الطرفني )أنا والعزيزة ليلى 
عبداهلل( قررنا االنفصال كزوجني من دون مشاكل 
تذكر أو حتى خالفات، فاالنفصال أتى من بعد عدم 
التوافق بيننا كزوجني.. وأمتنى عدم الدخول في 
مهاتــرات وإطالق إشــاعات ليس لهــا من الصحة 
طريــق، فأنــا ال أكن للفنانة ليلى عبداهلل ســوى 
كل االحتــرام والتقدير والعشــرة حتــى لو كانت 
قصيرة.. وأمتنى لهــا التوفيق في حياتها الفنية 

والشخصية.. أخوكم عبداهلل عباس«.
واجلدير بالذكر ان عبداهلل عباس وليلى عبداهلل 
كانا قد عقدا قرانهما ٢٢ ديسمبر املاضي، بعد سلسلة 
من الشائعات أشارت إلى ارتباطهما، ولكنهما قاما 
بنفيها أكثر من مرة، إلى أن أعلنا عن زواجهما رسميا.

ً بعض جمهورهما رجح أن يكون اخلبر إشاعة أو مقلبا

نجومه المشاركون احتفلوا بالعرض الخاص

»نص جوازة«.. كوميديا خفيفة تزامنا مع »عيد احلب«
القاهرة - خلود أبوالمجد

احتفل أبطال فيلم »نص جوازة« مساء 
أمــس األول بالعــرض اخلــاص بإحدى 
سينمات التجمع األول في القاهرة، وحضر 
العرض نبيل عيسى ورحمة حسن ومرمي 
حسن ووائل عبدالعزيز واملؤلفة منة عبيد 
وزوجها واملطرب محمد نور، الذي حرص 
على حضور الفيلم مع جنله، ومصطفى 

ابو سريع الذي حضر برفقة زوجته.
وفيلم »نص جوازة« يدور حول شاب 
وفتــاة تقــوم بينهما قصة حــب تنتهي 
بالزواج، ولكن يقعان في مشــكلة كبيرة 
بعد ان يفقدا ذاكرتهما جراء حادث كبير، 
فيكتشفان انهما ال يحبان بعضهما بعضا.

وأكدت مؤلفة الفيلم منة عبيد لـ»األنباء« 
انها سعيدة بهذه التجربة التي تعتبرها 
خطوة في مشــوارها الفنــي، ومتنت ان 
تكررها، خاصة ان هذه النوعية من األفالم 

يفتقدها اجلمهور.
اما الفنانة رحمة حســن، وهي من أدت 
شخصية ليلى في الفيلم، فقالت إنها سعيدة 
بالتجربة، مشــيرة الــى ان القصة خفيفة 
ترسم البسمة على وجه اجلمهور، بعيدا عن 
املشكالت والضغوط التي يعيشها يوميا في 
حياته، وتتناسب مع هذه املناسبة اجلميلة 

التي طرح فيها الفيلم وهي »عيد احلب«.
وفيلم »نص جوازة« يدور حول شاب 
وفتــاة تقــوم بينهما قصة حــب تنتهي 
بالزواج، ولكن يقعان في مشــكلة كبيرة 
سيتم تقدميها بشكل كوميدي اجتماعي، 
وســنرى خاللها هــل ينتصر احلب على 

املشاكل أم ال؟
والفيلم بطولة نبيل عيسى ومصطفى 
أبوســريع ومرمي حســن ورحمة حسن 
وسلوى عثمان وعمر محمد نور وتأليف 
منة عبيد وإخراج ســيد الساحر وإنتاج 

فيلم أوف إيجيب أمين عبدالباسط.

املنتج أحمد عبدالباسط ونبيل عيسى وأحمد بتشان ورحمة حسن

رحمة حسن مع الزميلة خلود أبواملجد املؤلفة منة عبيد

ملشاهدة الڤيديو  
ميكن استخدام QR كود أو 

أو

انفصال عبداهلل عباس وليلى عبداهلل 
مت بالفعل وباحترام كبير وتراض بني الطرفني
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واحد لن أسميه قطعت عالقتي 

به نهائيا خلالف مهني.

الى أي مدى تصيب توقعاتك 
إزاء مسلسل معني تشارك في 

بطولته؟
٭ املمثــل الذكي هــو الذي يقرأ 
بني السطور ويدرك مسبقا مسار 
العمل ونتيجته، رغم ذلك تظل 
هنــاك عوامل مؤثــرة كظروف 
االنتاج وتوقيــت عرض العمل 
واحملطــة التي ســيعرض على 

شاشتها.

أي ممثلني تتطلع ألن جتمعك 
بهم أعمال مشتركة؟

٭ أحــب أن جتمعنــي أعمال 
بيوســف اخلــال وكارلــوس 
عــازار، وســيرين عبدالنور 
من األســماء التي أحب أيضا 

العمل معها.

مع أي ممثلة فضلت التجربة؟
٭ ال أفضلية السم معني ألن كل 
عمل له خصوصيته، مع نادين 
نسيب جنيم التجربة كانت جميلة 
في »سمرا« وقد أعطت الدور قيمة 
كبيرة، كذلك األمر مع ماغي أبو 
غصن في مسلسل »كفى« وورد 
اخلال في مسلسل »عشق النساء« 
وجوي خوري في »محرومني«.

هل توافق على جتسيد 
دور ليس بطولة أولى؟

٭ أوافق شرط أن ينطوي الدور 
على أبعاد وأكون قادرا على صنع 
حالــة مــن خالله، في مسلســل 
»الهيبــة« مثال صحيــح أن تيم 
حسن هو البطل، لكن ثمة أدوارا 
صنعت حاالت خاصة مثل الدور 
الذي جســده عبدو شاهني، في 
مسلسل »باب احلارة« أيضا ثمة 
أدوار صغيرة رســخت وتركت 

أثرا لدى الناس.

أدوارك في الكثير من األعمال 
العربية املشتركة مثل »عاقات 

خاصة« و»مذكرات عشيقة 
سابقة« و»اتهام« وغيرها ماذا 

أضافت اليك؟
٭ وسعت انتشــاري في اخلارج 
»وكبرت« اســمي، هذه املشــاركة 

باختصار خدمتني كثيرا.

بني التمثيل والغناء أيهما تختار؟
٭ أختار التمثيل، أما الغناء فقد 
استجد بعد مشاركتي وجناحي في 
برنامج »ديو املشاهير«، البداية 
الرسمية كانت مع أغنية »كانوا 
القمر« التــي أردتها اهداء لروح 
صديقــي الراحل عصــام بريدي 
وحاليــا أنا أحيــي احلفالت في 
لبنان وخارجه وأشكر اهلل على 

كل شيء.

 Project« أطلت أخيرا إليسا على جمهورها من خال برنامج
Runway« بإطالة الفتة للغاية، حيث ارتدت فستانا أسود من 
تصميــم مصمم األزياء اللبناني العاملي إيلي صعب، وهو أحد 

أعضاء جلنة التحكيم في البرنامج.
وبعد أن انتشرت صور إليسا بالفستان الذي ارتدته خال 
الظهور في حلقة البرنامج، نشر جمهور الفنانة ياسمني عبدالعزيز 
صورة تظهر فيها وهي مرتدية نفس الفستان الذي صممه إيلي 
صعب، حيث ظهرت به أخيرا خال أحد التكرميات الفنية لها ما 
جعل جمهور ياسمني يعلق عبر »السوشيال ميديا« بأن إليسا 

قلدت زي ياسمني نفسها.
وعن اتهام جمهور ياســمني إلليسا بتقليد إطالة 
جنمتهــم املفضلة، أكد أمني أبي ياغــي مدير أعمال 
إليسا، في تصريحات صحافية له، أنهم لم يروا ياسمني 
عبدالعزيز مرتدية الفستان، وأشار إلى أن إليسا لم 
تقلد في حياتها أحدا وما يشــاع بشأن هذا كام ال 

فائدة منه.
وانتشر ڤيديو أخيرا ظهرت من خاله إليسا برفقة 
الفنانة يسرا واملطرب »أبو« والفنانة نانسي عجرم، 

حيث غنوا معا جميعا أغنية »3 دقات«.
وأكد أمني أبي ياغي أن إليسا حتب هذه األغنية 
وتراها من األغنيات اجليدة، كما اجتمعوا في بيروت 
بحضور مصمم األزياء إيلي صعب، الذي جتمعه صداقة 

بهؤالء النجوم جميعا.
 Carpool« وأنهت الفنانة إليسا تصوير حلقتها في برنامج
Karaoke« بنسخته العربية، حيث نشرت ڤيديو أثناء خوضها 
إحدى املغامرات في البرنامج، الذي من املقرر أن تذاع أولى 
حلقاته األحد املقبل عبر شاشة تلفزيون دبي، كما ظهرت 
إليسا في إعان البرنامج وهي تغني أغنية »3 دقات« أثناء 

وجودها في سيارة مع مقدم البرنامج هشام الهويش.

أشخاص غير متوقعني أعادوا جنات إلى عملها!
حزن كبير عاشته الفنانة املغربية جنات 
عقب وفاة والدها قبل أشهر قليلة، وهو ما 
جعلها تبتعد قليال، ولكنها أخيرا شــاركت 
جمهورهــا بأغنية »مامــا افريكا«، في حفل 
افتتاح بطولة أفريقيــا لكرة القدم لالعبني 
احملليني قبل أن تستعد للعودة إلى نشاطها 

الفني مجددا خالل الفترة املقبلة.

وفي تصريحات لها، قالت جنات إن الفضل 
في العودة يرجع جلمهورها، حيث ساندها 
محبوها ودعموها طوال الفترة املاضية وكانوا 
لها الدعم في غيابها، وهو ما جعلها تتحمس 
كثيرا للعودة، مؤكدة أنها ال ميكن أن ينتهي 
احلزن بداخلها لرحيل والدها، لكن ال بد من 

أن تعود لعملها.

وأضافت جنات: أشكر كل جمهوري الذي 
فاجأني بالســؤال عني وأيضا معايدتي في 
يوم ميالدي وهو ما أسعدني كثيرا، وال أنكر 
أن ما مييز »السوشيال ميديا« هو التواصل 
الدائم مع »الفانز« حيث أحرص دائما على 
التواصل معهم، الفتة الى انها بدأت بالفعل 
بالتجهيز أللبومها اجلديد الذي تختار أغنياته.

إليسا تتجاهل االتهامات 
وتخـوض مغـامرة جديـدة!

بسبب احلالة الصحية

» الزعيم « عادل إمام 
يدرس اعتزال الدراما التلفزيونية

القاهرة ـ محمد صالح

تــرددت أنبــاء من بعــض املقربني من 
»الزعيم« عادل إمام )7٨ عاما( انه بصدد 
اتخاذ قرار باعتــزال الدراما التلفزيونية 
بشكل نهائي واالكتفاء بالعودة للسينما مع 
تقدمي فيلم سينمائي واحد سنويا بسبب 
احلالــة الصحية له، حيث يعاني بشــدة 
من التصوير ملسلسالته ملدة تصل الى 4 
شهور على األقل، ويضطر كثيرا الى إلغاء 
التصوير بسبب عدم قدرته على الوقوف 
أمــام الكاميرا، وهو مــا صادفه في معظم 
أعماله الدرامية الرمضانية في الســنوات 
املاضية، خاصة مسلسالت »عفاريت عدلي 

عالم، مأمون وشركاه، أستاذ ورئيس قسم، 
العراف، صاحــب الســعادة، فرقة ناجي 
عطااهلل«، وما زاد من شائعة اعتزاله الدرامي 
قراره بنقل تصوير معظم مشاهد مسلسله 
اجلديد »عوالم خفية« الى قصره اخلاص 
الذي يقيم به في منطقة املنصورية، جتنبا 

إلجهاده.
ومسلسل »عوالم خفية« بطولة عادل 
إمام وصالح عبداهلل وهبة مجدي وبشرى 
ومي سليم، ونبيل احللفاوي، تأليف ورشة 
مكونة مــن أمني جمال ومحمــود حمدان 
ومحمد محرز، وإخراج وإنتاج جنله رامي 
إمام، الذي نحج في بيع العمل حصريا الى 

التلفزيون السعودي.

عادل إمام

التصوير سينطلق نهاية الشهر الجاري

ميساء وعابد وكاريس.. ينضمون لنجوم »هارون الرشيد«

ال يزال املخرج عبدالباري 
أبو اخلير يتابع التحضيرات 
لالنطالق بتصوير املسلسل 
التاريخي »هارون الرشيد« 
للكاتب عثمان جحى وإنتاج 

شركة »غولدن الين«.
وعلــى صعيــد جنــوم 
العمــل وبعــد االتفــاق مع 
الفنــان قصي خولــي ألداء 
شخصية اخلليفة »هارون 
الرشــيد«، تواصل الشركة 
املنتجة إبرام التعاقدات مع 
جنوم جــدد لالنضمام الى 

املسلســل، وذكــرت تقارير 
صحافية أن ميساء مغربي 
قد وقعت عقــود انضمامها 
للعمــل لتأديــة شــخصية 
»العباسة« شقيقة »هارون 
الرشيد« والتي كان لها دور 
كبير في حياته، حيث تدور 
حولها أحداث مهمة في العمل.
ومــن النجــوم املوقعني 
على املسلسل، عابد فهد الذي 
كان مرشحا ألداء شخصية 
الرشــيد« إال أن  »هــارون 
مشاركته في العمل ستكون 

من خالل شــخصية الهادي 
»أمير املؤمنني« وهو شقيق 

اخلليفة هارون الرشيد.
أما كاريس بشار فستكون 
املسلســل  فــي  حاضــرة 
بشــخصية »زبيدة« زوجة 
»هارون الرشــيد«، في حني 
أن ياســر املصري سيؤدي 
شخصية »يحيى البرمكي«.

وأكد املخرج السوري عبد 
الباري أبو اخلير أن هؤالء 
النجــوم قد وقعــوا بالفعل 
على عقود مشاركتهم بالعمل 

وأن املفاوضــات جارية مع 
جنوم آخرين، ولفت إلى أن 
التصوير ســينطلق نهاية 
الشــهر اجلاري، متوقعا أن 
يستغرق التصوير أقل من 

مائة يوم.
وأوضـــــــح املخـــــرج 
أبــو اخلير أن  عبدالبــاري 
العمل سيركز على اجلانب 
اإلنســاني وحيــاة هــارون 
الرشيد واألطماع والصراع 
على كرســي اخلالفة ضمن 

أسلوب مشوق.

كاريس بشار عابد فهد ميساء مغربي

عبدالباري: 
العمل سيركز 
على اجلانب 

اإلنساني واألطماع 
والصراع على كرسي 

اخلالفة

الدباس لـ »األنباء«: املسرح الكويتي يستفزني!
@Mefrehs - مفرح الشمري

ثّمنت جنمة املسرح األردني أمل الدباس دعوة املعهد العالي للفنون املسرحية 
حلضور أنشطة مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكادميي بدورته الثامنة التي 

انتهت قبل أيام، مشــيدة بحفل افتتاحه املبهر والذي أثبت ان املســرح 
هو »احلياة«.

وقالت أمل لـ »األنباء«، التي استضافتها على هامش املهرجان، 
انها سعدت مبا شــاهدته من عروض طالبية مسرحية سواء 
لطلبة على مقاعد الدراسة او خريجي املعهد، خصوصا انها 
املرة األولى التي حتضر فيها هذا املهرجان الذي وصل صيته 
لشــتى الدول العربية والدولية ألنــه مهرجان متخصص، 
معتبــرة ذلك ميزة لهذا املهرجان بســبب ندرة املهرجانات 

املتخصصة خصوصا في املسرح.
وعن انطباعها مبا شاهدته من عروض في املهرجان، ذكرت 

انها فوجئت بتلك العروض من ناحية اإلخراج والسينوغرافيا 
التي أدهشــتها فــي جميع العروض، وقالــت ان هذا يدل على 

اهتمام أعضاء هيئة التدريس في املعهد على إيجاد جيل مسرحي 
متفهم ملتطلبات املسرح في الفترة احلالية في ظل التكنولوجيا التي 

نعيشها اآلن وكيفية تسخيرها في العروض املسرحية.
وأضافت: ما شــاهدته من الطلبة وخريجي املعهد العالي للفنون املســرحية 
يفوق الوصف ويصل ملرحلة االحتراف من وجهة نظري، وهذا أمر يبشر باخلير 
للمسرح الكويتي بأنه ميتلك طاقات شبابية قادرة على قيادة احلركة املسرحية 

الكويتية الرائدة في املنطقة، مشيرة الى ان ما ينقص تلك العروض التي شاهدتها 
هي االشتغال على املمثل أكثر في جتاربهم املقبلة ألن املمثل أحد العناصر املهمة 

في توصيل فكرة العرض للمتلقي بكل أريحية.
وحول رأيها في املسرح الكويتي بشكل عام، أوضحت ان شهادتها مجروحة 
فيه، وذلك حلضورها للعديد من املهرجانات التي ينظمها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب. وتابعت: املسرح الكويتي يستفزني كثيرا 
كممثلة، وذلك لالهتمام الذي أراه من قبل املسؤولني عليه، وهذا 
ليس بغريب على مسؤولي بلد يهتم بالفنون والثقافة بشكل 
عام في الوطن العربي واصبح رائدا بذلك بعد جمهورية مصر 
العربية، وانا لألمانه أعشق األعمال املسرحية الكويتية النها 
أعمال حتمل بني طياتها الكثير من األفكار املبتكرة من ناحية 
الفكرة والتنفيذ، وهلل احلمد لدي الكثير من األصدقاء فيه 
وبإذن اهلل أقدم معهم عمال مسرحيا في املستقبل القريب، 
خصوصا انه دار حديث بيني وبني عدد من املسرحيني على 

هذا املوضوع.
وبخصــوص أعمالها املســرحية والتلفزيونية في األردن، 
قالت ان هذه السنة »سنة قحط« بالنسبة لها لعدم تقدميها عمال 
مسرحيا طوال الفترة املاضية، وهذا يرجع الى بعض االرتباطات لديها.
وأما بالنسبة للتلفزيون، فلفتت الى ان لديها عمال ريفيا يتحدث عن 
البيئة ســتصوره الشهر املقبل، باإلضافة الى انتهائها من تصوير اجلزء الرابع 
من مسلســل »ذباح غليص« الذي سيعرض في شهر رمضان املقبل على شاشة 

التلفزيون األردني وعدة محطات فضائية عربية.

ثمّنت دعوة املعهد العالي للفنون املسرحية حلضور »األكادميي 8«

أوملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو 


