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الليلة.. «أوبرا احلب» في «جابر الثقافي»

مفرح الشمري 

يواصل القائمون على مركز جابر األحمد 
الثقافي جهدهم في تقــدمي برامج ترفيهية 
وغنائية ومسرحية ذت مستوى عال لرواد 
املركز الذيــن يجدون فــي أروقته راحتهم 
النفســية مــن حيــث الترفيــه والتثقيــف 

واالستماع الى موسيقى عاملية.
الليلة، وعلى خشبة املسرح الوطني، رواد 
مركز جابر األحمد الثقافي على موعد مع سهرة 

جميلة خصوصا ملن يعشقون الغناء األوبرالي 
وذلــك من خــالل «أوبــرا احلــب» التي جتمع 
أجمل وأشــهر األغنيات العاطفية والثنائيات 
واالفتتاحيات املوسيقية ألن هذه األوبرا تعتبر 
من أعظم ٧ أوبرات عاملية القت صدى طيبا في 

دول العالم.
األوبرا ســتكون على خلفية من موســيقى 
فيردي وبوتشيني ودونيزيتي وليونكافاللو 
وغيرهم من عباقرة املوسيقى الكالسيكية الذين 
ألفوا أعظم األوبرات، العرض سيصحب اجلمهور 

في رحلة غنائية حاملة تنتقل بني أجمل وأحب 
املشــاهد العاطفية التي تتحدث عن احلب في 
أروع صــورة ممكنــة حتى تصل الــى املتلقي 

بكل سالسة.
يقوم ببطولة «أوبرا احلب» ستة من االصوات 
االوبرالية املميزة مبصاحبة مجموعة من افضل 
الراقصني، باالضافة الى مشاركة «راو» يحكي 
احداث كل مشهد في االوبرا وسيصاحب العرض 
اوركســترا وكــورال دار اوبرا روســي بقيادة 

املايسترو االسباني العاملي ديڤيد خيمنت.

بقيادة املايسترو اإلسباني ديڤيد خيمنت على خشبة «املسرح الوطني»

قدم املغني االوبرالي العاملي خوسيه كاريراس 
اعتذاره للجمهور الكويتي عن عدم االلتقاء به بسبب 
وعكة صحية مفاجئة تعرض لها بعد وصوله الى 
الكويت، حيث كان من املقرر احياء ليلة اوبرالية 
في البالد ولكن جاءت الظروف لغير صاحله بسبب 
املرض. وقال في بيان االعتذار «لطاما كان من بني 
طموحاتي الغناء في الكويت، ذلك البلد املعروف 
باهتمامه بالفنون والثقافة ليتحقق ذلك وجتيء 

زيارتي األولى باملصادفة ضمن جولتي الوداعية 
حيث كنت شديد احلماس للقائكم لكن لسوء احلظ 
ونتيجة لبعض املشكالت الصحية البسيطة التي 
تعرضت لها اثناء السفر، تبني أنه سينبغي تأجيل 

ذلك في الوقت احلالي.
واضاف خوسيه في بيان اعتذاره «ومع ذلك 
يظل التزامي قويا كما كان دائما وسيتولى فريقي 

الرائع ترتيب موعد آخر في أقرب فرصة».

كاريراس يعتذر 
للجمهور الكويتي 

فنانو لبنان منقسمون.. والسبب «املونديال»!

بيروت - بولني فاضل

جنــوم لبنــان حالهم حال شــعبه 
ســوف تتغّير يومياتهم واهتماماتهم 
وأحاديثهــم على مدى شــهر ليصبح 
محورها مونديال قطر، أما ما عدا ذلك 
ففي وسعه االنتظار طاملا أن هذا احلدث 
الرياضي الكبير ال يحصل سوى مرة 
كل أربعــة أعوام، وطاملا أن اللبنانيني 
معروفون بتعّلقهم بكرة القدم الى حّد 
الولع وبانقسام أكثريتهم الى جبهتني، 

جبهة برازيلية وأخرى أملانية.
وفي جولة على الفنانني اللبنانيني 
وكيفيــة توّزعهــم لناحيــة األعــالم 
التي ســيرفعونها واملنتخبــات التي 
سيشــجعونها، نبدأ مع الفنان راغب 
عالمة الذي يؤكد أنه من محّبي كرة القدم 
وينتظر كأس العالم بفارغ الصبر، وهو 
عربي الهوية والهوى، كما يقول وفي 
كل مّرة سيواجه منتخب عربي منتخبًا 
آخر، ســيكون من مشــجعي املنتخب 
العربــي من دون ترّدد. الفنان عاصي 
احلالني بدوره يعيش في منزله أجواء 
املونديال واحلماسة، خصوصاً أن املنزل 

منقسم على نفسه بحكم تأييد أوالده 
لألملان مقابل تأييده هو للبرازيليني. 
املمثلة تقال شــمعون وعلى غرار 
ورد اخلال تشجع املنتخب البرازيلي، 
وكذلك تفعل ســيرين عبدالنور التي 
جتد نفســها مضطرة ملجاراة زوجها 
فريــد رحمة املعجــب كثيــراً باألداء 
البرازيلي. وتقول سيرين إنها تتحّمس 
على حماســة زوجها وتصرخ وتهلل 
في العادة من دون أن تفهم الكثير عن 

أصول اللعبة. 
وإذا كان وائــل جســار وكارول 
سماحة ومايا دياب وهبة طوجي مع 
املنتخب البرازيلي، فإن إليســا ويارا 
مــع املنتخــب اإلســباني، فيمــا نوال 
الزغبي تشــجع األرجنتني وإســبانيا 
على حد سواء. ويشجع جوزيف عطية 
بدوره إسبانيا بينما املمثلون نيكوال 
معوض ونيكوال مزهر وطالل اجلردي 
من أنصار املنتخب األملاني منذ كانوا 
صغاراً. ويقول اجلردي إنه يأمل بأن 
مير املونديال على خير على املتزوجني 
واألصحــاب ويذهب الفــوز ألصحاب 

ورد اخلال - منتخب البرازيلالروح الرياضية.

سيرين عبدالنور - منتخب البرازيل

عاصي احلالني - املنتخبات العربية

جوزيف عطية - منخب إسبانيا

تقال شمعون - منتخب البرازيل راندا البحيري: «القاهرة السينمائي»..
«حسبي اهللا ونعم الوكيل»!

القاهرة - محمد صالح

كشــفت الفنانة راندا البحيري عن سبب 
تغيبها عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي حيث كتبت راندا البحيري، 
على حسابها اخلاص على موقع «الفيسبوك»: 
«بحب بلدي وهفضل أحبها.. بلدي ماشــية 
في دمي وجوا قلبي.. من ســنوات وإلى اآلن 
مثلــت بطوالت وأفالم كتير جدا.. زمان بقى 
كنت اقرا داميا مانشــيت في معظم اجلرايد 
واملجــالت مكتــوب «غياب جنوم الســينما 
عن مهرجان السينما» وكنت بسمع بوداني 
إشــادة بيا وبكام زميل يتعدوا على صوابع 
اإليد الواحدة.. اللي كنا بنروح سنويا ندعم 
مهرجان بلدنا… من «قلبنا» والدليل انه من 
قلبنا ان مكانش فيه سوشــيال وال ترند وال 
حاجة بتحصل امــا بنحضر وال مثال بناخد 
فلوس وال بناخد شــهرة احنــا بس بنروح 
علشــان نقف جنب مهرجان بلدنا اللي كان 

داميا بيتعمل في االوبرا املصرية».
وأكملت: «عموما هو ريحني من وجع قلب 
املكياج والشعر واختيار فستان مناسب والئق 
للحدث.. وبجد بجد انا عند نفسي كبيرة اوي 
اوي واي مكان مش عايزني هو اللي خسران 
واهللا هو اللي خسران مش انا … وده حصل 
من سنني كتير اوي وانا عمري ما بروح مكان 
مــش معزومة عليه وال بروح مكان من غير 

دعوة علشان كده عمري ما هروح».
وتابعت: «و البوست ده مش علشان هم 

يعرفــوا ان مبيجيليش دعوة، ال البوســت 
ده ردا علــى كل النــاس اللي بتقول انت ليه 
مبتشــتغليش او ليه مش موجودة علشان 
الدنيــا كــده.. انت لو مصاحب الــكل ولذيذ 
وعســل هتبقى موجود ولــو مش مصاحب 
الكل حقك هيتاخد.. انا كفاية علي اني عاملة 
اكتــر من ٥٠٠ عمل فني وممكن اكتر بني اقل 
من ١٠٠ فيلم سينمائي واكتر منهم مسلسالت 
اذاعية وتلفزيونية ومسرح ومشاريع تخرج 
ودوبــالچ.. مثلت كتير جــدا. ومثلت ادوار 
كتير بجد التاريــخ هيفتكرها.. مثلت مصر 
وجبت لبلدي جوايز.. خدت دبلومة شرفية 
في التمثيل وخدت القاب برا البلد كتير جدا 

لكوني ممثلة مصرية متميزه».
واستطردت: «املهرجان ده اللي مبيبعتليش 
(هو نفســه) كان مدخل افالمي على هامش 
املهرجان بتتعرض فيه وكنت مرشحة الكثر 
من جائزه.. ومهرجان اإلسكندرية اللي بيتعمل 
كل سنة من غيري برضه واخدة منهم جائزة 
احســن ممثلة مرتني ومرة من جمعية نقاد 
الفيلم.. يعني مهرجانات شايفاك احسن ممثل 
باعترافهم وجائزتهم بيحاولوا ميوتوك باحليا 
وشايفني انك خالص مبقتش موجود او مش 
متعرفــني بوجودك.. انــا كمان مش معترفه 
بوجودكم.. وبجد واهللا من غير ذكر اسماء كان 
فيه مهرجانات برا بلدي بتتعمل وكنت بغير 
على مهرجان بلدي وكنت بستنى من السنة 
للسنة علشان نحتفل بالسينما وبالشغل.. 

حسبي اهللا ونعم الوكيل».

منة شلبي.. «عالج طبيعي»
اســتطاع صناع مسلسل 
«عالج طبيعي»، الذي تخوض 
به الفنان منة شــلبي سباق 
الدرامــا الرمضانــي املقبــل، 
التعاقــد مــع الكاتبــة منــى 
الشــيمي لكتابــة العمل بعد 
اعتــذار املؤلف محمد هشــام 
عن عدم االستمرار في الكتابة.

يذكر أن منة شلبي شاركت 
في ســبق الدراما الرمضاني 
املاضــي مبسلســل «بطلوع 

الروح»،.


