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مطربة هاأليام صايرة 
ممثلة »شعرت« انه املنتج 
مهتم فيها وايد فطلبت منه 
زيادة مش����اهدها علشان 
 تصي����ر بطل����ة العم����ل.. 
الطيور على أشكالها تقع!

ب����رام���ج  مق��������دم 
»طايحل���ه« حش بزميل 
له بس���ّبة طرده من أحد 
 البرام���ج واملصيبة ينكر 
ليما يواجه هالزميل.. صچ 

ثعلب!

العامل���ن ب���وزارة 
اإلعالم ف���ي انتخابات 
مجلس األم����ة 2009 
مس���تائن وايد لعدم 
صرف مكافآتهم للحن.. 

عسى املانع خير!

زيادة ثعلب مكافآت

صادق بهبهاني في مشهد من املسرحية

محمد احلملي

احلملي يتوسط جنوم مسرحيته

ليال عبود

تعرض اليوم وغداً على مسرح الدسمة

»مسرح بال جمهور« تعود لعيون الجمهور
بشار جاسم

بعد جناح مسرحية »مسرح 
ب���ال جمهور 4« ف���ي العديد من 
املهرجان���ات املس���رحية ق���رر 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب إعادة عرضها اليوم وغدا 
مبناسبة مهرجان »صيف ثقافي« 

للجمهور.
وبهذه املناسبة يقول املخرج 
محمد احلملي: سنعرض العمل 
بعد العديد من التعديالت على 
الدعوة عامة  العرض وستكون 
لكل اجلمهور الكرمي وأمتنى ان 
تعجب اجلمهور بعد التعديالت 
التي أجريناها على العرض نفسه 
من بعد سلس���لة من النجاحات 
مسرح بال جمهور 1 و2 و3 وحاليا 
نقدم 4 على مس���رح الدس���مة 
في متام الس���اعة الثامنة مساء 

اليوم.

دورته الـ 6 تنطلق 19 أكتوبر المقبل تحت شعار »حرفية أدوات المخرج في المسرح المعاصر«

تكريم الفرج وسعاد والصالل والمنصور في مهرجان »الشباب«

مفرح الشمري
تشهد الدورة ال� 6 ملهرجان 
الذي  أيام املس���رح للش���باب 
العامة للشباب  الهيئة  تنظمه 
والرياضة في الفترة من 19 الى 
28 اكتوبر املقبل تكرمي كوكبة 
م���ن جنوم املس���رح الكويتي، 
على عطائه���م الكبير للحركة 
الكويتية على مر  املس���رحية 
العقود املاضي���ة وقد اختارت 
اللجنة املنظمة للمهرجان التي 
يرأسها نائب املدير العام لشؤون 
الشباب بالهيئة جاسم يعقوب 
كال من الفنانن س���عد الفرج، 

سعاد عبداهلل، مرمي الصالح، 
ابراهيم الصالل، غامن الصالح، 
منصور املنصور لتكرميهم في 
هذه الدورة التي سيكون شعارها 
»حرفية أدوات املخرج في املسرح 
املعاصر« وتنطلق حتت رعاية 
رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 

اللواء فيصل اجلزاف.

أدوات المخرج

شعار الدورة ال� 6 للمهرجان 
جاء ليؤكد ان املخرج هو احملور 
االساسي للعملية االبداعية على 

خشبة املسرح، حيث يعمل على 
تفسير وحتليل وحتديد االهداف 
واملعاني م���ن النص الذي بن 
يديه حتى يصل للمتلقي دون 

تعقيد.

أنشطة عديدة

املهرجان س���يتضمن عدة 
انش���طة ش���بابية م���ن اهمها 
»استوديو املس���رح الشبابي« 
الذي من خالله ستبرز الطاقات 
الش���بابية املبدعة ف���ي مجال 
املسرح، باالضافة الى االنشطة 
التي سيقيمها املركز االعالمي 

الذي من  املهرجان  خالل فترة 
املتوقع ان يشارك فيه 13 عرضا 
ان  مسرحيا ش���بابيا، خاصة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وجهت الدعوات الرسمية لكل من 
املعهد العالي للفنون املسرحية، 
فرقة املس���رح اجلامعي، فرقة 
دور الرعاية االجتماعية، فرقة 
املسرح املدرسي، فرقة املسرح 
الكويتي، فرقة املسرح الشعبي، 
فرقة مس���رح اخلليج العربي، 
فرقة مسرح نادي لوذان، فرقة 
اجلي���ل الواعي، فرقة س���تيچ 
جروب باالضافة الى فرقة مسرح 

الش���باب وفرقة مسرح مراكز 
الشباب بالهيئة.

دورة مختلفة

من جانبه، ذكر مدير املهرجان 
املخرج عبداهلل عبدالرس���ول 
ل�»األنباء« ان هذه الدورة ستكون 
مختلفة كليا عن الدورات السابقة 
خاصة ان شعارها يدعو إلبراز 
القدرات االخراجية في مجال الفن 
املسرحي الشبابي للعمل ع لى 
تأهيل الشباب املخرجن، وذلك 
أدواتهم وحرفتهم  للتمكن من 

املسرحية.

عب�داهلل عبدالرس�ول: الدورة س�تكون مختلف�ة كلياً ع�ن الدورات الس�ابقة

مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول

جومانا مراد

منصور املنصور مرمي الصالح غامن الصالح

إبراهيم الصالل سعاد عبداهلل سعد الفرج

انتقال هنيدي من »جودنيوز« إلى »العربية«
ليال عبود تستعد لتصوير »بجنون«

بعدم���ا طرح���ت 
الجدي���دة  أغنيته���ا 
التي بدأت  »بجنون« 
الن�ج�����اح  تحص����د 
بعيد بثه���ا عبر اثير 
المختلفة،  االذاع���ات 
تس���تعد الفنانة ليال 
عب���ود لتصوير هذه 
االغني���ة على طريقة 
الڤيديو كليب وتحت 
ادارة المخرجة رندلى 

قديح.
اغني���ة  ان  يذك���ر 
»بجنون« من كلمات 
وألحان ريشارد نجم، 
ال���ذي س���بق وقدم 
الرائعة  لها اغنيته���ا 
»مش���غ���ول ب�ال�����ي 
علي���ك«، بي�نما تولى 
مارس���يلين��و عملية 
التوزيع الموسيقي وتم 
التسجيل في استديو 

ايلي سابا.
هذا، وتتابع عبود 
عملية تسجيل اغنيات 
ال���ذي من  ألبومه���ا 
المفت�����رض ان يضم 
مجموع���ة منوعة من 
األغنيات من ضمنها 
الت���ي  الحت���ة«  »واد 
اصدرتها منذ ح��والي 

الشهرين.

القاهرة � سعيد محمود
تتردد حاليا اشاعات حول انتقال النجم محمد هنيدي 

وفيلمه اجلديد »امير البحار« من شركة جودنيوز 
الى الشركة العربية بعد تلقي هنيدي عرضا مغريا 

من الشركة األخيرة.
فبالرغم من جناح فيلمه األخير 
أبوالعلمن  »رمض���ان مب���روك 
حمودة« مع شركة جودنيوز إال 

ان محم���د هنيدي قرر التخلي عن 
»جودنيوز« بس���بب العرض الذي تلقاه 

من املنتجة إسعاد يونس أثناء تصويره فيلم 
»أمير البحار« ألن ينتقل بفيلمه الى الش���ركة 
العربية وكان عربون االتفاق مليون جنيه دون 

توقيع اي عقود.
من جانبها، قالت جنوى عبداحلميد املتحدثة 
اإلعالمية باسم ش���ركة جودنيوز: »ان الشركة 
تعاقدت مع محمد هنيدي على فيلم واحد وهو 
»مبروك ابو العلمن« وليس على ثالثة افالم النه 

ليس عقد احتكار وقد وقع مع الشركة 
العربية عق���دا واحدا ايضا وهذا 

ال يعني بالتأكيد انتقاله الى 
الشركة العربية«.

يذك���ر ان محم���د 
هني���دي كان ق���د 

صور يوما واحدا 
م���ن فيلم »امير 
ف���ي  البح���ار« 
ماي���و املاض���ي 
املفترض  وم���ن 
ان يس����ت�ك�م�ل 
خالل  تصويره 
األي���ام املقبل���ة 
في الغردقة م�ع 
الش���ابة  املمثلة 
ش���يري ع���ادل 
التي تشارك في 

بطولته.

جومانا مراد نجمة الجاذبية
القاهرة � سعيد محمود

على الرغم من انشغالها في تصوير املشاهد الرئيسية 
اخلاصة بها في اجلزء ال� 4 من املسلس���ل الشهير »باب 
احلارة« اال انها طلبت من املخرج بسام املال اجازة ملدة 48 
ساعة فقط للتوجه الى بيروت حيث اختارها خبير التجميل 
العاملي احمد القبيسي لتكون جنمة اجلاذبية لعام 2009 
وذلك من خالل حفل اطالق كتابه اجلديد وسيتم تكرميها 
مس���اء اليوم في فندق فينيسيا بقاعة بيروت بحضور 

حشد من الفنانن ورجال األعمال واإلعالمين.

محمد هنيدي


