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ضمن فعاليات مهرجان البصرة األول للمونودراما

زيزي عادل تروي

«سبيليـات إسماعيل» تتويج مستحق

أولى تجاربها

مع ركوب الخيل

بحذاء كالسيكي

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• حممد املن�صور

• جانب من العر�ض

• جانب من احل�ضور

�ضمن فعاليات مهرجان املونودراما يف
الب�رصة الذي �أقيم ال�شهر احلايل ،فاز
العمل املونودرامي «�سبيليات �إ�سماعيل»
امل����أخ���وذ ع��ن رواي����ة «ال�سبيليات»
للروائي الكبري� إ�سماعيل فهد� إ�سماعيل،
بجائزة النقاد ك�أف�ضل عر�ض متكامل،
وجائزة التمثيل للفنانة ال�شابة �شريين
حجي فوزا م�ستحق ًا مل�شاركتها ممثلة
للكويت يف مناف�سات مهرجان الب�رصة
الأول للمونودراما ،والعمل من ت�أليف
فارعة ال�سقاف ،ومتثيل �شريين حجي،
و�سينوغرافيا د .خليفة الهاجري،
و�إخراج ر�سول ال�صغري.
�شهد املهرجان اهتماما وح�ضورا الفتا
ل��دع��م الثقافة وال��ف��ن��ون امل�رسحية
مب�شاركة  13عمال م�رسحيا ما بني عربي
وخليجي بح�ضور القن�صل الكويتي
يف جمهورية العراق اب��داح الدو�رسي
و�أكرث من � 180شخ�صية فنية من بينهم
الفنان الكويتي «حممد املن�صور» الذي
ك���ان �ضيف ��ش�رف امل��ه��رج��ان ،ومت
توزيع اجلوائز والدروع على الفائزين
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ت��ك��رمي جمموعة من
الفنانني العراقيني والعرب.
ع���ل���ى ����ص���ع���ي���د م���ت�������ص���ل ع���ر����ض
الفنان «عبدالعزيز احلداد» يف املهرجان
عمله «ق�صة الأم�س» ،من ت�أليفه و�إخراجه،
واملخرج املنفذ «�شريين حجي» ،حيث
تناول احل��داد �شخ�صية ال�شاعر ،التي
مرت بظروف ال�رصاع مع احلياة جعلته
يبدع يف ق�صيدة «خالدة» بتاريخ الأغنية
العربية ،و�أثناء عمله مرتجم ًا ومذيع ًا يف
هيئة الإذاعة الربيطانية يف لندن تعرف
�إل��ى «ك���ارول» التي تزوجها و�أجنبت
له «جوزفني» ،لكن الإذاع���ة ا�ستغنت
عن خدماته ،ومل يفلح يف اال�ستمرار
بوظيفة �أخرى ،فانتهت �إقامته ورف�ضت
ال�سلطات الربيطانية جتديدها له،
وعاد �إلى وطنه بعد �أن رف�ضت زوجته
الرحيل معه واحتفظت بابنتهما ،وكانت
لهذه احلالة ال�سيكولوجية املج�سدة
يف حرمانه من ر�ؤي��ة ابنته وبحثه عن
احل��ب املفقود الأث��ر البالغ يف �سوء
�أحواله احلياتية ،و�أنهى العر�ض ،مع
�أغنية «لن �أعود �إليك» �أو «ق�صة الأم�س»
كلمات «�أحمد فتحي» و�أحلان «ريا�ض
ال�سنباطي» وغناء كوكب ال�رشق� أم
كلثوم ،ونال عمل احلداد ت�صفيق ًا حار ًا
من اجلمهور.
من جانبها �أك��دت رئي�س جمل�س �إدارة
�أكادميية لوياك للفنون الأدائية «البا»
فارعة ال�سقاف �أهمية ودور امل�رسح
يف تعزيز احلركة الثقافية وامل�شهد
الفني يف املجتمع وع�برت عن
�سعادتها بعر�ض «ال�سبيليات»
مبدينة الب�رصة يف جمهورية
العراق.

مدمرة نفسي ًا
أحمد فلوكس :أعيش حياة
ّ
وأفكر في اعتزال الفن
�شارك الفنان �أحمد فلوك�س جمهوره ب�صورة له
يف �أثناء ت�أدية التمرينات الريا�ضية تبدو عليه
وعلق عليها قائالً:
عالمات احلزن والإحباط ّ
«بفكر بقايل كتري يف اعتزال التمثيل و�أبتعد
نهائي عن هذه احلياة� ..أبعد عن كل التعب
النف�سي لهذه املهنة� ..أبعد عن كل ما يحدث
وارجع حلياتي كما كانت �أيام ما كنت طالب
يف اجلامعة.

وو�صف فلوك�س حياته القدمية باحلياة
الب�سيطة الربيئة م�ضيف ًا :الطموح والرباءة
واالجتهاد والنجاح املبني على املوهبة
واجلهد فقط� ..أن �أكون ان�سانا طبيعيا وارجع
�أن��ا� ..أحمد اللي امي كانت تتمنى �أن تراه
بعيد ًا عن الأ�ضواء وال�شهرة واحلياة املدمرة
نف�سي ًا وع�صبي ًا و�أخالقي ًا ..ارجع بني ادم..
ايه ر�أيكم؟

شريهان ردت على طلب بوسي
شلبي إعادة تقديم الفوازير

طالبت الإعالمية بو�سي �شلبي
الفنانة �رشيهان ،بالعودة
للفن م��رة �أخ���رى وحت��دي � ًدا
«ف��وازي��ر �أل��ف ليلة وليلة»،
من�شورا
حيث ن����شرت بو�سي
ً
عرب ان�ستغرام ،قالت فيه�« :إلى
الغالية �رشيهان ..نريد فوازير
�أل���ف ليلة وليلة م��ن ج��دي��د ..نريد
�رشيهان».
فما كان من النجمة ال�شهرية �إال �أن ردت
�رسيعا من خالل ح�سابها على موقع
عليها
ً
التوا�صل االجتماعي ان�ستغرام � ً
أي�ضا،
بقولها« :و�أنا كمان حبيبتي بحبكم �أكرت
�أكرت �أكرت ..حا�رض حبيبتي ..و�صدقيني
كلمتي لكم ال ميكن �أب ًدا �أن تكون «اتنني»،
ووعدي جلمهوري من م�رص لآخر م�شاهد
يف العامل ،هو الأ�صل وهو �سبب العودة
وال رجعة نهائ ًّيا يف «الرجوع» والعودة
�شكرا غاليتي
مهما كانت ال��ظ��روف..
ً
• بو�سي �شلبي
• �رشيهان بو�سي �شلبي».
وهو الرد الذي القى �إعجاب عدد كبري من حمبي �رشيهان ومتابعيها على مواقع التوا�صل
االجتماعي واعتربوه وع ًدا منها بالعودة قري ًبا من خالل عمل فني كبري ،وطالبها البع�ض
خ�صو�صا بعد ت�أجيل العر�ض امل�رسحي الذي كان من
يف التعليقات بتحديد موعد العودة،
ً
املقرر �أن تقدمه �أكرث من مرة ب�سبب ظروف �إنتاجية.

ك�شفت املطربة زيزي عادل
 ،تفا�صيل �أولى جتاربها يف
رك��وب اخليل ،وهي ترتدي
حذاء كال�سيكي ًا ذا كعب ٍ
عال.
ون�رشت «زيزي» عرب ح�سابها
ال��ر���س��م��ي ،مب��وق��ع تبادل
ال�صور والفيديو «�إن�ستغرام»،
مقطع فيديو ير�صد جتربتها
يف ركوب اخليل لأول مرة،
وعلقت قائلة« :بعد احلفلة
و�أول جتربة ليا مع ركوب
اخليل ،قلت انتهز الفر�صة
و�أج��رب وكمان الب�سة كعب
عايل».
وتداولت �أنباء عن تعر�ض
املطربة زيزي عادل ،حلادث
ت�صادم �أليم فجر اخلمي�س
امل��ا���ض��ي ،ح��ي��ث ته�شمت
�سيارتها ،فيما ت�ستعد حاليا
ل��ط��رح �أح���دث عملني لها،
وهما �أغنيتان �سينغل الأولى
من كلماتها و�أحلان وتوزيع
و�سام عبداملنعم ،والثانية
كلمات �أحمد عالء ،و�أحلان
مودي �سعيد ،وتوزيع زوم.

• زيزي عادل

أحمد عز وروبي بطال «عالء الدين
والمصباح السحري» على المسرح
جنح املخرج واملنتج جمدي الهواري يف �إقناع الفنان �أحمد عز بالوقوف
على خ�شبة امل�رسح لأول مرة� ،إلى جانب الفنانة روبي ،من خالل العر�ض
يعد من �أبرز
اال�ستعرا�ضي املو�سيقي العاملي «عالء الدين» ،والذي ّ
الأيقونات امل�رسحية التي ال تتوقف عرو�ضها يف م�سارح
العامل الكربى.
وك�شفت م�صادر داخل «كايرو �شو» املنتجة للم�رسحية،
� ّأن عز �سيقوم ب�أداء �شخ�صية «عالء الدين» ،يف
حني �ست�ؤدي روبي �شخ�صية «يا�سمينا» ،يف حني
�سيكون اختيار النجم الذي �سي�ؤدي �شخ�صية
«جنّي امل�صباح» مفاج�أة كبرية.
وك�شفت ال�رشكة من خالل بيان �صحايف �أنها
ر�صدت ميزانية �ضخمة لإنتاج هذا العر�ض
ال�ضخم ،ب�شكل يليق بالإنتاجات ال�ضخمة التي
قدمتها بالفعل ،م�شرية �إل��ى � ّأن هناك فري ًقا
متكاملاً �سيذهب �إلى امل�رسح الذي يعر�ض
«عالء الدين» يف برودواي مدينة نيويورك
الأم�يرك��ي��ة ،لنقل التكنولوجيا
والتقنيات التي ينفذ بها العمل
هناك ،كما �سيبد�أ العمل على الفور
لإعداد املو�سيقى وباقي التفا�صيل
التي �ستحتاج �إلى جهد كبري ج ًّدا.
ُي��ذك��ر � ّأن «ك��اي��رو ���ش��و» قدمت
بالفعل ثالثة عرو�ض �ضخمة على
م�رسح ْيها يف ال�ساد�س من �أكتوبر
َ
والتجمع اخلام�س ،هي كوميديا
ّ
«� 3أيام يف ال�ساحل» للنجم حممد
هنيدي ،و not frozenللأطفال،
ورائعة �شك�سبري اخلالدة «امللك
لري» للنجم الكبري يحيى الفخراين.

• روبي

• �أينت عامر

أيتن عامر تكشف تفاصيل مسلسليها
«ابن أصول» و«طلقة حظ»

اق�ترب��ت الفنانة �أي�ت�ن ع��ام��ر من
االن��ت��ه��اء م��ن ت�صوير دوره����ا يف
م�سل�سلي «اب��ن �أ���ص��ول» ،مع النجم
حمادة هالل و«طلقة حظ»مع الفنان
م�صطفى خاطر ،اللذين تخو�ض بهما
املو�سم الرم�ضاين املقبل ،والعمالن
من �إنتاج �رشكة �سيرنجي.
وك�شفت �أينت عن املتبقي لها من م�شاهد،
حيث يتبقى لها � 3أيام وتنتهي من ت�صوير
دورها يف م�سل�سل « ابن �أ�صول» ،و� 7أيام
ت�صوير من م�سل�سل «طلقة حظ» ،معربة
عن �أمنياتها ب�أن تتمكن من االنتهاء من
العمل قبل حلول ال�شهر الكرمي.
وقالت �أينت� :أنا بعمل دور مديرة �رشكة
حمادة ه�لال ويف نف�س الوقت زوجته
بدون علم �أهله وتتطور الأحداث وهتكون
مفاج�أة للجمهور� ،أم��ا م�سل�سل «طلقة
حظ» ،فبج�سد دور زوجة م�صطفى خاطر
ولكن بيح�صل حدث كبري يف العائلة يقلب

�أحداث امل�سل�سل ر�أ�سا على عقب ،وي�ؤدي
ذلك �إلى دخول ال�شخ�صية التي �أج�سدها
يف �رصاع كبري بامل�سل�سل.
«ابن �أ�صول» ت�أليف �أحمد �أبو زيد و�إخراج
حممد بكري و�إنتاج �رشكة «�سيرنجي»،
وبطولة حمادة هالل و�سوزان جنم الدين،
و�أي�تن عامر ،وحممد جناتي ،ورانيا
من�صور ،و�إينا�س كامل ،و�إ�سالم �إبراهيم،
وعماد ر���ش��اد ،وك��رمي �أب��وزي��د ،ووفاء
�سامل ،وحمزة العيلى ،و�أحمد كرارة.
«طلقة ح��ظ» ت��أل��ي��ف �إي��ه��اب بليبل،
و�إخراج �أحمد خالد �أمني ،و�إنتاج �رشكة
«�سيرنجي» ،بطولة �أي�تن عامر ،هبة
جمدي ،حممد �أن��ور ،خالد �أن��ور� ،إميي
�سامل ،مرينا نور الدين ،رانيا �شاهني،
ويا�رس الطوبجي� ،أحمد ماهر ،انعام
�سالو�سة ،حممود حافظ وح�سني �شتا
وحممود فار�س وجت�سد هبة يف العمل
�شخ�صية �شقيقة م�صطفى خاطر.

