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الفنية

مطرب���ة »ش���عرت« انه 
الناس هاأليام ناسينها قاعدة 
تفكر انها تصير مذيعة في 
رمض���ان الياي ف���ي احدى 
القنوات الفضائية احمللية.. 

خير ان شاء اهلل!

مذي���ع »راف���ع« 
خشمه على الصحافة 
وم���ا يبي يس���وي 
لق���اءات علش���ان ال 
يحرق نفسه مثل ما 

يقول.. اهلل يشفي!

مذيعة لقاءات
ممثلة »المت« أحد 
املنتجني بعدما وقعت 
مع���اه ع���ن تقليص 
مشاهدها علشان عيون 
زميلة لها ما حتبها.. 

صچ اي شي   !

تقليص

أم سوزان مع فريق عمل »نيوزيكا«

)محمد ماهر(

منيرة تتوسط أم سوزان ومنى شداد وهند البلوشي

مروى

اإلعالمية منيرة عاشور في حوارها مع الفنانة القديرة حياة الفهد

)محمد ماهر(العياد تتوسط د.نادر القنة ود.علي العنزي مديرة إدارة املسرح كاملة العياد

د.نادر القنة

د.علي العنزي

د.يعقوب اخلبيزي

مادلني مطر

زوجها رجل أعمال أنتج فيلمها األخير

سر صفقة زواج المطربة اللبنانية مروى

مادلين مطر »أّما عجايب«أجر وعافية يا الخبيزي
القاهرة ـ سعيد محمود

تستعد الفنانة اللبنانية مادلني مطر لتصوير 
أغنية منفردة باللهجة املصرية من انتاجها اخلاص 
وحتمل عنوان »أم���ا عجايب« مع املخرج فادي 
حداد في بيروت، ليتم عرضها على الفضائيات 
تزامنا مع عيد الفطر. حيث قررت مادلني طرح 
األغنية كهدية جلمهورها مبناسبة العيد، وألنها 
حتتاج للمزيد من الوقت لالنتهاء من العمل على 
م���ا تبقى من أغاني األلب���وم، خاصة انها تعمل 
وحيدة دون ش���ركة انتاج وبالتالي فإن العمل 
يستغرق فترة أطول. أما على صعيد احلفالت فهي 
تستعد إلحياء عدد من احلفالت اخلاصة خالل 
الش���هر اجلاري، كما ستشارك للمرة األولى في 
مهرجان احملبة والسالم في سورية في العاشر 

من الشهر املقبل.

»الشيف رمزي« أفضل برنامج طبخ

أجرى امللحن القدير د.يعقوب اخلبيزي عملية »قسطرة« 
لقلبه صباح أمس األول في املستشفى »الصدري« تكللت 

بالنجاح حيث يتواجد في منزله.
»األنباء« تتمنى للملحن القدير د.يعقوب اخلبيزي 

دوام الصحة والعافية.. وأجر وعافية يا اخلبيزي.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حصد الشيف رمزي شويري جائزة افضل برنامج طبخ 
تلفزيوني في العالم عن برنامج����ه الذي يقدمه منذ العام 

1994 على شاشة تلفزيون املستقبل.
ومنح����ت املنظمة العاملية العريقة »غورمان« الش����يف 
اللبناني هذه اجلائزة الدولية القيمة نظرا النتشار برنامجه 
وجناحه الكبير في الشرق االوسط والعالم العربي وسائر 

انحاء العالم حيث يتابعه املاليني منذ سنوات عديدة.
شارك في املسابقة التي جرت في باريس اكثر من 770 
مشتركا مثلوا اكثر من 50 بلدا. وسبق ملنظمة »غورمان« 
ان منحت الشيف رمزي جائزة افضل كتاب طبخ في الشرق 
االوسط في مسابقتها الس����نوية التي جرت عام 2003 في 
برشلونة. كتاب الشيف رمزي »من تراث لبنان« الذي حاز 
اجلائزة، حطم ارقاما قياس����ية في الشرق االوسط مسجال 

اكثر من نصف مليون نسخة بيعت حتى اليوم.

القاهرة ـ سعيد محمود
حمى زواج النجمات اللبنانيات 
يبدو أنها لن تتوقف فبعد زواج 
نانسي عجرم وكذلك نور وحفل 
الزفاف األسطوري لهيفاء وهبي 
جاء الدور على النجمة اللبنانية 
مروى التي تستعد هي األخرى 
لدخ���ول قف���ص الزوجية بعد 
ارتباطه���ا برجل أعمال مصري 
وس���يكون عقد القران بعد عيد 
الفطر مباش���رة وذلك بس���بب 
ارتباط الفنانة اللبنانية ببطولة 
فيلم س���ينمائي يتزامن عرضه 
م���ع حفل الزف���اف أي مع أفالم 

العيد.
يت���ردد ان زوج مروى رجل 
األعمال هو منتج فيلمها اجلديد 
ال���ذي تق���وم ببطولت���ه وان 
ارتباطهما كان منذ فترة لكنها 

تكتمت على املوضوع ولم تفصح 
عنه اال للمقربني اليها، لكن اآلن 
بدا األمر طبيعي���ا وهي جتهز 
الزوجية واصرارها على  لعش 
االستقرار في مصر، كما اشترطت 
عليه اال يقل حفل زواجهما عن 
مواطنتها هيفاء وهبي ان يكون 

في جزيرة قبرص.
في حني يرى بعض املقربني 
من م���روى ان زواجها هذا جاء 
ليجعلها تستقر وتبتعد عن الفن 
وان خطيبها طلب منها ذلك، بينما 
يؤكد آخرون ان املرحلة املقبلة 
ستشهد تركيزا فنيا اكثر للمطربة 
اللبنانية وان هذا الزواج لن يكون 
مطبا في طريق حياتها الفنية بل 
سيكون البداية لسلسلة أعمال 
تقوم مروى ببطولتها ينتجها 

لها زوجها.

في »نيوزيكا« هذا األسبوع

حياة الفهد تكشف سر
 »دمعة يتيم« لمنيرة عاشور

عبدالحميد الخطيب
في حلق���ة مختلفة بكل 
املقاييس تطل علينا اإلعالمية 
املتألقة منيرة عاشور لتكمل 
مسيرة النجاح الكبيرة التي 
صنعها برنامجها اجلماهيري 
املنوع »نيوزيكا« من خالل 
تواصله مع املشاهدين يوم 
الس���بت من كل أسبوع في 
متام الساعة احلادية عشرة 
مساء على شاشة الكويتية 
االولى والفضائية، متضمنا 
مجموعة من الفقرات اجلميلة 
التي حتظى بنسبة متابعة 
عالية، وكذلك استضافة نخبة 
الف���ن اخلليجي  من جنوم 
والعربي م���ع متابعة آلخر 

األخبار الفنية العربية.
وفي حلقة هذا االسبوع 
س���تطل علينا عاشور في 
تس���جيل خاص مع الفنانة 
القدي���رة حي���اة الفهد التي 
ستظهر على الشاشة بلوك 
املسلسل اجلديد »دمعة يتيم« 
في حوار طويل سيتم خالله 
التط���رق للعديد من األمور 
املهمة التي ترتبط بالساحة 
الفني���ة مع لق���اءات اخرى 
لفريق عمل املسلسل ولقطات 
الكواليس وأمور  مل���ا وراء 
أخ���رى حصري���ة لبرنامج 

»نيوزيكا«.
منيرة عبرت عن سعادتها 

حصرية ومفاج���آت عديدة 
الى  ستنال رضاهم، ملمحة 
ان »نيوزيكا« مستمر حتى 

شهر رمضان املبارك.
يذكر ان برنامج »نيوزيكا« 
استضاف في حلقة االسبوع 
املاضي العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا في حوار خاص 
عن مسلسله اجلديد »احلب 
الكبير« حيث حتدث بوعدنان 
ع���ن العم���ل وتفاصيل���ه، 
والبرنامج من تقدمي االعالمية 
منيرة عاشور واعداد الزميل 
الدوي���خ، ومنيرة  صال���ح 
عاشور واخراج محمد بولند 

وجاسم الهضيبان.

باستضافة ام سوزان وفريق 
الرمضاني  عمل املسلس���ل 
اجلديد »دمعة يتيم«، حيث 
قالت: أعمال ام سوزان حتظى 
بنسبة مشاهدة عالية على 
مستوى الوطن العربي وفي 
»نيوزيكا« سنظهر اجلانب 
اآلخر من شخصية القديرة 
حياة الفه���د وأهم احملطات 
في حياتها الفنية، باالضافة 
الى لقاءات خاصة مع جنوم 

العمل.
واضافت: جنهز للمشاهدين 
األعزاء حلقات خاصة في أشهر 
الصيف التي سنقدم فيها ما 
يحبونه كما ان هناك تقارير 

في الحلقة النقاشية التي شارك فيها القنة والعنزي:

مشكلة المهرجانات المحلية غياب النجوم الكبار عنها

مفرح الشمري
نظمت ادارة املس���رح في املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفنون واآلداب ممثلة في مديرتها 
الزميل���ة كاملة العياد حلقة نقاش���ية حول 
»الكويت واملهرجانات املسرحية« ضمن أنشطة 
مهرجان »صيفي ثقافي 4« في قاعة الندوات 

مبسرح الدسمة. 
حضر احللقة االمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي واألمني 
املساعد عبدالهادي العجمي وعدد من املهتمني 

بشؤون املسرح.
شارك في احللقة كل من استاذ الدراما والنقد 
املسرحي د.نادر القنة ورئيس قسم النقد في 
املعهد العالي للفنون املسرحية د.علي العنزي 
باإلضافة الى رئيس احتاد املس���ارح األهلية 
محمد الشطي واملخرج احمد الشطي من فرقة 
املس���رح العربي والزميلني عبدالستار ناجي 

ومحبوب العبداهلل.
بدأت احللقة من خالل ورقة د.نادر القنة 
الذي عرف للحضور »املهرجان« كحدث ثقافي 
جمالي تس���مو فيه العق���ول واالرواح عبر 
اخلطاب اجلمالي فهو إنساني النزعة حتطم 
فيه االرادات البش���رية ما تزرعه السياسات 
اخلاطئ���ة خاصة انه مصطل���ح منحوت من 
اللغة الفارسية ف�»ِمهر« تعني محبة، بينما 

»جان« تعني الروح.
وأشار إلى وجود 3500 مهرجان مسرحي 
حول العالم حسب احصاء 1989 ال ُيتداول فيه، 
إال املنتج املسرحي بتنويعاته املختلفة، فمنها في 
فرنسا وحدها 500 مهرجان من بينها 51 مهرجانا 
مسرحيا صرفا و33 مهرجانا متعددة التوجه 
ولكنه لفت إل���ى أن هذة االعداد قد تضاعفت 
اليوم. فصار في فرنس���ا م���ا يزيد على 120 
مهرجانا مسرحيا وبالتبعية زادت املهرجانات 
االخرى لكنه أوضح ان الكويت لم تش���ارك 
في اي دورة م���ن هذه املهرجانات مما عطلها 
عن االستفادة من اخلبرات املسرحية العاملية 
باستثناء مشاركة واحدة للفنان عبدالعزيز 
احلداد في مهرجان روما بش���كل غير رسمي 
حيث لم منتلك معلومات دقيقة عن طبيعة هذه 
املشاركة ومن هنا انحصرت املشاركات الكويتية 

فقط في املهرجانات املس���رحية العربية عبر 
رحلة مكوكية بني رحلتي الشتاء والصيف من 
خالل املشاركة في مهرجان دمشق او مهرجان 
االردن شتاء واملشاركة في مهرجان ايام قرطاج 
والقاهرة الدولي صيفا وما بني هذه الرحلة او 

تلك ال شيء يستحق الذكر.
ومن جانبه، ذكر رئيس قسم النقد في  املعهد 
العالي للفنون املسرحية د.علي العنزي ان جملة 
انشطة املهرجانات املسرحية احمللية بالنسبة 
للمرتبطني بحقول الفن تبدو فرصة لتعزيز 
مفهوم ثقافة املس���رح لدى املجتمع الكويتي 
خصوصا الفئات املستهدفة كاجلمهور بالدرجة 
األولى ثم النقاد والكتاب والباحثني واالكادمييني 

واملخرجني واملمثلني بشكل خاص.
واضاف: كلما اس���دل الستار على العرض 
االخير ملهرجان محلي تساءلنا: ما حقيقة هذا 
املهرج���ان؟ وما اهدافه ومراميه؟ ماهيته وما 
هو النجاح الذي حققه؟ وهل املس���ألة مجرد 
جتمع مسرحي يسيطر عليه البحث عن البريق 
االعالمي؟ وهل املهرجانات احمللية لقاء مسرحي 
كويتي يقرب وجهات النظر ويسلط الضوء 
على املش���اكل التي يعانيها املسرح الكويتي 
ب  ام انها مجرد س���وق ع���كاظ، او كأنها مذنَّ
يشعشع في سماء الكويت ما يلبث ان يقترب 
من ارضها ثم يتالشى بعد فترة وجيزة بعيدا 

تاركا خالء وعقما!
وذكر العنزي ان ورقته تأتي من باب اشعال 
الشمعة بدال من لعن الظالم وذلك حتى ال يبقى 
دور مهرجاناتنا احمللية مجرد ديكور سلبي 
لذر الرماد في العيون ومحاولة بسيطة إلكمال 
الصورة الثقافية الكويتية بدال من ان تكون 

زجاجة سحرية تبني لنا موقعنا وهويتنا.
واشار الى ان مشكلة مهرجاناتنا املسرحية 
تكمن في غياب النجوم الكبار القادرين على 
حتفيز اجلمهور على ملء صاالت العرض رغم 
جهود املجلس الوطني في تكرمي اغلبهم ولكن 
حضور الفن���ان الكويتي في هذه املهرجانات 
خجول وهي ظاهرة تستحق الدراسة فال هو 
يكلف نفس���ه عناء حضور الندوات الفكرية 
وال يفكر إطالقا في املشاركة في العروض او 

مشاهدتها.


