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بحضور وزير اإلعالم و»الشباب« وعدد من السفراء والديبلوماسيني

»أمل« النصار .. »أبكت« احلضور في مسرح »عبداحلسني عبد الرضا«

مفرح الشمري
@Mefrehs

بحضور وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان 

احلمود الصباح ووزير 
اإلعالم األسبق محمد 
السنعوسي وعدد من 

السفراء والديبلوماسيني، 
عرض املخرج نصار 

النصار مسرحيته 

نبذه حقيقية عن معاناة 
الشعب السوري ودور 

الكويت وأهلها في العمل 
اخليري الذي وصل الى 

بقاع العالم، حيث استطاع 
مؤلف املسرحية ومخرجها 

نصار النصار توصيل فكرة 
املسرحية البسيطة من خالل 
أبطالها سماح والطفلة شهد 
العميري وإبراهيم الشيخلي 

وعثمان الصفي وسارة 
رشاد وميثم احلسيني وفهد 

اإلنسانية »أمل« على 
خشبة مسرح عبداحلسني 

عبدالرضا مبنطقة الساملية، 
وذلك مبناسبة انعقاد املؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
الذي عقد صباح امس االول.
مسرحية »أمل« هي مبنزلة 

لوحة جميلة حتمل بني 
طياتها أرقى وأسمى معاني 
االنسانية من خالل أحداثها 

التي أعطت للحضور 

شهد العميري والتي ال تعرف 
في هذه احلياة غير احملبة 

والبراءة والتسامح بني الناس، 
وقد ساعد شهد لتوصيل هذا 
االحساس املؤثرات الصوتية 
احلية واإلضاءة اجلميلة التي 

كانت متماشية مع أجواء 
العرض املسرحي الذي كانت 
موسيقاه »اليف« من خالل 

الفرقة املوسيقية املكونة 
من علي عبدالرضا »بيانو«، 

عبداهلل شريف »جيتار«، 

شيخة الوتيد »كمان«، فاطمة 
الوتيد »درامز«.

حلظات الصمت الطويلة 
املوجودة في املسرحية 

لم تؤثر على أحداثها ألنها 
كانت تعبر عن احلالة التي 

وصلنا إليها في ظل املآسي 
التي نسمعها ونشاهدها هنا 
وهناك دون ان نتحرك فعليا 

للقضاء عليها حيث كانت 
تلك اللحظات الصامتة إشارة 

لها، لعل وعسى أن تتحرك 

قلوب أهل اخلير ملساعدة 
الشعوب الضعيفة في هذه 
الدنيا في ترتيب أوضاعهم 

املعيشية.
يذكر أن الفنان القدير 

جاسم النبهان شارك في 
هذه املسرحية بصوته 

الذي أعطى ثقال لهذا العمل 
اإلنساني الذي بحاجة الى 
دعم كبير ليبقى حاضرا 
في مسارحنا حتى انتهاء 
مشكلة اخواننا السوريني.

الصفي ووضحة الرومي 
وهاني الهزاع وقاسم املطوع 
وعبدالعزيز العيسى وسالم 

فاروق ومحمد الصفي، 
الذين جنحوا في جتسيد 

أدوارهم التمثيلية بكل 
جدارة خصوصا الطفلة شهد 

العميري وسماح وإبراهيم 
الشيخلي.

شخصية »أمل« في املسرحية 
أبكت اجلميع لإلحساس 

الصادق الذي كانت تقدمه 

أسرة املسرحية في لقطة جماعية مع الشيخ سلمان احلمود واإلعالمي املخضرم محمد السنعوسي بعد نهاية العرضالطفلة شهد العميري أبكت اجلميع بإحساسها العاليسماح وإبراهيم الشيخلي في املسرحية  )محمد خلوصي(

راغب عالمة جنم »24 قيراط«
وقعت شركة »Eagle Films« عقدا مع راغب 
عالمة مت مبوجبه االتفاق على أن يغني تتر 
املسلس���ل الرمضاني اجلديد »24 قيراط«، 
علما ان الش���ركة تعاقدت مع الفنان مروان 
خوري لكتابة وتلحني هذه األغنية اخلاصة.
وقد أعرب عالمة عن سعادته وحماسه لهذا 
التعاقد بحيث ستكون هذه األغنية التعاون 

األول بني خوري وعالمة.
يذكر ان املسلسل من إخراج الليث حجو، 
وكتاب���ة رمي حن���ا وي���ؤدي بطولته جنوم 
مصريون وسوريون ولبنانيون من بينهم: 
سيرين عبدالنور، عابد فهد، ماغي بوغصن، 

راغب عالمة تقال شمعون، باسم مغنية، دميا قندلفت.

سهى سبيتة

ممثلة هاأليام طايحتله 
مدح بأحد املنتجني بعدما 
اختارها لعمله اخلليجي 

واملصيبة انه هاملنتج 
يدري انه مدحها نفاق في 

نفاق وساكت عنها..
الريحة فاحت!

ممثلة عبرت لزميلتها عن 
استيائها من تصرفات 

أحد املخرجني معاها 
مع انه هالشي ما صار 
بس كله علشان تكسر 

خاطرها وتشغل معاها في 
عملها اليديد.. احلمد هلل 

والشكر!

ممثل مقزرها هاأليام 
قز في املوالت ويوزع 

ابتساماته على اللي رايح 
واللي ياي ألنه يحس في 
قرارة نفسه انه مشهور 
مع انه محد درى بهوى 

داره.. اهلل ال يبالنا!

مصيبة

شغل

مشهور

عظم اهلل أجرچ 
يا سهى سبيتة

تتقدم صفحة »فنون األنباء« بأصدق 
التعازي الى املذيعة في تلفزيون الكويت 

سهى سبيتة لوفاة ابن عمها أحمد سبيتة، 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

عبدالفتاح اجلريني 

ص����رح الفن����ان املغرب����ي 
عبدالفت����اح اجلريني بأنه لم 
يكن موهوبا منذ صغره، على 

عكس الكثير من الفنانني.
وقال اجلريني، في تصريحات 
له: »أن����ا عك����س كل الفنانني 
واملطربني الذين يقولون لك إنهم 
كانوا موهوبني منذ صغرهم، 
فالغناء جاء معي كهواية ولم 
أكن أتوقع في يوم من األيام أن 

أكون مطربا مشهورا«.
وكش����ف أنه حت����ى اآلن ال 
يس����تطيع الغناء أمام أسرته 
وخاصة والدته، وقال: »حتى 
اليوم ال أستطيع أن أغني أمام 
أسرتي، إذ أشعر بالقلق والرهبة 
رغم وفاة والدي منذ سنوات 
قليلة، وإذا أردت أن تفسد لي 
حفلة، أحضر والدتي إليها، فلن 

أستطيع الغناء أمامها«.
يذكر أن عبدالفتاح اجلريني 
بدأ مش����واره الفني باملشاركة 
ف����ي العدي����د من املس����ابقات 
أكادميي«  منها برنامج »ستار 
بنسخته الثانية والرابعة، حيث 
متكن من الوصول إلى مراحل 
متقدمة، ثم شارك في برنامج 
»ألبوم جنوم العرب« على قناة 
»إم بي س����ي« الذي متكن من 
خالله من حتقيق الفوز وإثبات 

موهبته الفنية.

اجلريني: ال أستطيع 
الغناء أمام والدتي

مصطفى قمر نيللي كرمي 

تعطيل زواج نيللي من مصطفى قمر!

راض���ي، حس���ب موق���ع 
»نواعم«، إن تصوير العمل 
ابريل  س���يكون مع نهاية 

إنه من  اجل���اري، حي���ث 
املفترض أن يعرض الفيلم 
في املوسم الصيفي أو في 
موسم العيد املقبل، ولكنه 
في انتظار انتهاء نيللي من 
تصوير معظم مشاهدها من 
مسلسل »حتت السيطرة« 
وذلك لتتفرغ للفيلم، وتابع 
ان العمل ي���دور في قالب 
رومانسي اجتماعي ولكن 

بشكل جديد.
الى ذلك، ينتظر مصطفى 
قمر البدء مبسلسله اجلديد 
الذي من  »سلطان زمانه« 
املفترض أن يشارك به في 

املوسم الرمضاني املقبل.

تعي���ش معه قصة حب 
كبيرة ولكن بسبب أزماتها 
احلياتي���ة التي تقف عائقا 
ضد هذه العالقة ال ميكنها ان 
تتزوج الشخص الذي أحبته، 
بهذه القصة تعود نيللي كرمي 
للس���ينما بعد آخر جتربة 
لها في »الفيل األزرق« مع 
كرمي عبدالعزيز ولكن هذه 
أمام  البطولة  املرة تشارك 
مصطفى قمر الذي يستعد 
لدخول التصوير قريبا مع 
إيه���اب راضي في  املخرج 
فيلم »ملا حت���ب حد« وهو 

اسم مبدئي للعمل.
إيهاب  ويقول املخ���رج 


