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منتج بعدما »ارشده« 16
ربع���ه بانت���اج برنامج 
مسابقات هاأليام خايف انه 
ما ينجح ويخسر.. تخسر 
الرعاية متكفلة  شنو دام 

فيها مذيعتك!

ممثلة قاع���دة »متّهد« 
لرف���ع قضية عل���ى أحد 
املنتجني اللي خالها توقع 
عقد معاه وبعدين كشت 
فيها وما ناداها مبسلسله 

اليديد.. زين تسوين!

ممثلة »طافت« األربعني 
من عمرها متضايقة حيل 
من زميلة لها من جنسية 
عربي���ة قاع���دة تش���وه 
صورتها عن���د املنتجني.. 

اهلل يعينچ!

خسارة توقيع تشويه

في الـ 7 من أغسطس المقبل وعلى مسرح الجزيرة المكشوف

بلبل الخليج نبيل شعيل يغرّد في »بورت غالب«

بورت غالب درة البحر األحمر وفي اإلطار بلبل اخلليج

الفنان القدير إبراهيم الصالل في أحد أعماله التلفزيونية

لعدم التنسيق مع فرقته المسرحية

الصالل يعتذر عن تكريم »الشباب«
مفرح الشمري

علمت »األنباء« من مص���ادر موثقة ان الفنان القدير ابراهيم 
الصالل قد اعتذر عن تكرميه في الدورة ال� 6 ملهرجان أيام املسرح 
للشباب الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب والرياضة في الفترة من 
19 الى 28 أكتوبر املقبل 
وذلك لعدم التنسيق مع 
فرقته »مسرح الشعبي« 
كما جرت العادة في مثل 

هذه االمور.
وذكرت املصادر ان 
العامة للشباب  الهيئة 
والرياضة اجلهة املنظمة 
للمهرجان قد تسلمت 
الفنان  كتاب »اعتذار« 
القدير ابراهيم الصالل 
عن تكرميه في املهرجان 
امس االول مع امنياته 
بالتوفيق والنجاح لهذه 

الدورة.
يذك���ر ان اللجن���ة 
املنظمة ملهرجان »أيام 
املس���رح للشباب« قد اختارت عددا من الفنانني الكبار لتكرميهم 
في هذه الدورة مثل س���عد الفرج، سعاد عبداهلل، مرمي الصالح، 
غامن الصالح، منصور املنص���ور باالضافة الى ابراهيم الصالل 
وذلك لعطائهم الكبير للحركة املسرحية الكويتية على مر العقود 

املاضية.

إبراهيم الصالل

اليوحة استقبل أعضاء مكتب الهيئة العربية للمسرح

املساعدين للمجلس واالستاذة 
كامل���ة العياد عل���ى اهتمامهم 
الهيئة  الكبي���ر لدعم مكت���ب 
العربية للمسرح بالكويت، وأكد 
ان املرحلة املقبلة ستشهد الكثير 
من البرامج والورش املسرحية 
على املستوى العربي بالتعاون 
الوطن���ي للثقافة  مع املجلس 
والفنون واآلداب، هذا وقد حضر 
اللقاء املخرج نائب رئيس املكتب 

خالد بوحيمد ود.عنبر وليد.

التأكيد على أهمية دور املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدعم���ه للتجربة املس���رحية 
الكويتية وأكد ان املجلس هو 
املؤسسة الرسمية بالدولة املعنية 
بشؤون املسرح واملسرحيني، 
حيث جاءت اهمية االجتماع الذي 
عقد بهذا اخلصوص، وأثنى على 
الدعم الكبير لبدر الرفاعي أمني 
عام املجل���س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، واالخوة االمناء 

واكد ان الهيئة العربية للمسرح 
ستتواصل مع جميع املؤسسات 
الثقافية والفنية واملس���رحية 

بالكويت.
وفي ختام هذا اللقاء صرح 
رئيس مكت���ب الهيئة العربية 
بالكوي���ت املخ���رج عب���داهلل 
عبدالرسول ان اللقاء مع االمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب باالنابة كان 
مثمرا للغاية، وذلك في سبيل 

تأصيل فكرة التجربة املسرحية 
العربية.

وبهذا الصدد اكد نائب رئيس 
املكتب التنفيذي للهيئة العربية 
للمسرح د.نبيل الفيلكاوي ان 
املكتب التنفيذي يؤكد دائما على 
دور الكويت في مجال رعايتها 
للفنون املس���رحية املختلفة، 
وذلك ملا للكويت من دور كبير 
التي  في جتربتها املس���رحية 
امتدت الى اكثر من نصف قرن، 

مبناسبة انشاء مكتب الهيئة 
العربية للمس���رح بالكويت، 
استقبل امني عام املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب باالنابة 
م.علي اليوحة � اعضاء مجلس 
ادارة مكت���ب الهيئ���ة العربية 
للمسرح � بالكويت بحضور مدير 
ادارة املسرح باملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كاملة 
العياد رئيس املكتب التنفيذي 
للهيئة العربية للمسرح د.نبيل 

الفيلكاوي.
من جانبه اثنى م.علي اليوحة  
على الفكرة الرائدة النشاء الهيئة 
العربية للمسرح مببادرة من 
سمو الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي � عضو املجلس االعلى 
لالحتاد في دولة االمارات العربية 
املتحدة حاكم الش���ارقة، وذلك 
في س���بيل االرتقاء بالتجربة 
العربية، وأكد على  املسرحية 
حرص املجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب على دعمه 
الكبير لهذه التجربة املسرحية، 
والتأكيد على اهمية التواصل مع 
اجلسم املسرحي العربي وبارك 
العضاء املكتب على هذه الثقة 
الختيارهم لتمثيل مكتب الكويت 

في الهيئة العربية للمسرح.
كم���ا اك���دت مدي���رة ادارة 
الوطني  املس���رح باملجل���س 
للثقافة والفنون واآلداب كاملة 
العياد على ان املجلس يحرص 
دائما على التواصل مع جميع 
املؤسسات املسرحية في العالم 
العربي، وأكدت على اهمية انشاء 
العربية للمس���رح، ملا  الهيئة 
تقوم به من دور كبير في مجال 

م.علي اليوحة وكاملة العياد يتوسطان أعضاء مكتب الهيئة العربية للمسرح

إقبال جماهيري على إليسا في قرطاج
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

اجمع املتابعون ملهرجان قرطاج الدولي على 
االشادة مبا قدمته النجمة اللبنانية اليسا من 
أداء وسط جمهور لم تؤد ارتفاع درجة احلرارة 
يوم اجلمعة املاضي من صيف تونس الى احلد 

من حرارة استقباله ملغنيته املفضلة اليسا.
النجمة اللبنانية اختارت ان تعتلي مسرح 

قرطاج مبفردها دون شريك من زمالء 
الدرب في شركة روتانا، الراعي 

الرس����مي لفنه����ا وهو رهان 
كسبته اليسا عن جدارة. اذ 

لم تشهد الدورة اخلامسة 
واالربع����ون ملهرج����ان 
قرطاج الدولي مثل هذا 
اجلماهيري،  االقبال 
منقطع النظير، على 
العروض املبرمجة 
فيها س����وى على 
احلفل املش����ترك 
لشيرين وفضل 

شاكر.

جمهور لم متنعه حرارة الطقس، التي فاقت 
االربعني درجة في ذلك اليوم، من الوصول قبل 
املوعد الرسمي النطالق احلفل )التاسعة مساء 
بتوقيت غرينتش( بساعات، عله يفوز مبكان 
قريب من املسرح، ميكنه من االستمتاع مبشاهدة 
فنانته احملبوبة وتصويرها مبا تيسر له من 

آالت فوتوغرافية أو هواتف محمولة.
اجلمهور، الذي غلبت عليه شريحة 
املراهقني واالطفال، تفاعل بش����دة 
مع كل ما غنته اليسا سواء من 
انتاجها اخلاص أو من اغاني 
الزمن اجلميل لوردة وصباح 

وفيروز.
ومم���ا يش���د االنتباه 
ان احلض���ور قضوا كامل 
السهرة وقوفا يرقصون 
ويغنون، ال���ى درجة ان 
صوتهم عال على صوت 
إليسا في احيان كثيرة. 
فق���د كان اجلمهور يؤدي 
عوض���ا عنه���ا، ويصفق 
بحرارة ويصرخ تشجيعا 
له���ا وولعا به���ا. وهو ما 
علقت عليه اليس���ا بقولها 
»في احلقيق���ة ال احد كان 
يتوقع هذا االقبال اجلماهيري 
العظيم، لكن ما استطيع قوله 
ان النتيجة أبهرتني. واجلمهور 
رائع بكل معن���ى الكلمة. 
انها من احل���ى احلفالت 
التي قدمتها في حياتي. 
انا ال افض���ل حتديدا 
الذي يغني  اجلمهور 
عوض���ا عن���ي ولكن 
حفظ جمهور قرطاج 
ألغاني جعلني أترك له 
املجال للترديد معي. انني 

سعيدة بذلك«.

مختلف  من  السائحين  آالف 
الـدول العربية تأكـد حضورهم 
لالسـتمتاع بحفل بلبـل الخليج

مفرح الشمري
 اس����تعد مط����ار مرس����ى عل����م ومنتج����ع 
»بورت غالب« على شاطئ البحر األحمر الستقبال 
آالف الس����ائحني العرب واألجانب من مختلف 
العواصم العاملية لالستمتاع ببرامج الصيف 
املتمي����زة في املنتجع والتي تبدأ بحفل غنائي 
لبلبل اخلليج نبيل شعيل الذي سيغرد على 
مس����رح اجلزيرة املكشوف في »بورت غالب« 

في ال� 7 من أغسطس املقبل.
وذكر القائمون على احلفل انه تأكد حضور 
آالف السائحني من مختلف الدول العربية خاصة 
ان البرنامج يضم كبار النجوم واكثرهم شعبية 
في دول اخلليج ومصر ولبنان، وذلك بعد النجاح 
الذي حققه الكرنڤال الصيفي الذي أقامه منتجع 
بورت غالب على مدى شهور الصيف في العام 
املاضي وتضمن حفالت لنجوم الغناء العربي 
وشارك فيه عدد من جنوم الغناء العربي من 
بينهم هيفاء وهبي ونيكول سابا ومحمد فؤاد 
وميريام فارس ومحمد منير، وقد حققت حفالت 
هؤالء النجوم حضورا جماهيريا كبيرا، وكذلك 
حف����الت العيد التي أحياها فنان العرب محمد 

عبده وفنان اجليل تامر حسني.
ويصدح نبيل شعيل بصوته العذب وأغانيه 
اخلفيفة وسط جمهوره من جميع انحاء الوطن 
العربي في منتجع »بورت غالب«، حيث الطبيعة 
اخلالبة واجلو املنعش واجواء املرح التي توفرها 
الوس����ائل الترفيهية املتعددة في هذا املنتجع 

السياحي الضخم.
يذكر ان مجموعة اخلرافي التي متلك منتجع 
ب����ورت غالب ومطار مرس����ى علم الدولي قد 

قامت بتشغيل خط طيران يومي بني 
القاهرة ومرسى علم بالتعاون مع 
شركة »ايجيبت اير اكسبريس« 
وذل����ك خلدمة الس����ياحة في 
املنطق�����ة وربطه����ا مبدينة 
القاهرة مباشرة، كذلك قامت 

بتش����غيل خط طيران بني 
الكويت ومرس����ى علم 

بواق����ع رحلتني في 
األسب�وع يومي 

االرب�ع��������اء 
والسب���ت 
الستيعاب 
االع����داد 

املتزايدة للسياحة في بورت غالب، 
كذلك جنحت في تشغيل خطوط 
طيران منتظمة من كل العاصمة 
االردنية الى مطار مرس���ى علم 
بواقع رحلتني اس���بوعيا يومي 
اخلميس واألحد من كل اسبوع، 
وجنحت كذلك في تشغيل خط 
طيران منتظم بني جدة باململكة 
العربية السعودية ومرسى علم 

»بورت غالب«.

إليسا


