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هاألي���ام يفكر ان���ه ينتج 
حق نفس���ه بع���د ما تعب 
من ش���ركات اإلنتاج اللي 
تطلب منه مبالغ كبيرة.. 

اهلل يعينك!

ممثل »نص����ح« زميلة له 
بأنها تخفف مكياجها في عمل 
رمضاني، صاحبتنا ما عجبها 
احلچي اشتكت عليه عند املنتج 
اللي قالت له انه قاعد يتحرش 

فيها.. صچ أي شي!

إنتاج تحرش
ممثلة خليجية »حست« 
ان املنتجني ابتعدوا عنها بعد 
هوشتها مع زميلة لها من نفس 
جنسيتها فقررت مواجهتهم 
علش����ان يعرفون احلقيقة.. 

زين تسوين!

هوشة

عريف احلفل خالد املطيرينائب رئيس اللجنة املنظمة طارق احلسون

مقدمة البرنامج والء عبدالسالم

غادة 
عبد الرازق

مدير عام الهيئة باإلنابة جاسم يعقوب في جولة باملعرض املصاحب ملهرجان الفنون الشعبية

فرقة الهيئة العامة للشباب والرياضة الشعبية وعروضها التراثية

افتتاح مهرجان الفنون الشعبية للشباب الخليجي 
يستمر حتى 7 الجاري على مسرح الشامية

»وجبة هنية« جديد »العطاء« في شهر رمضان
»وجبة هنية« برنامج سيبث في شهر 
رمضان املقبل من خالل شاشة قناة »العطاء« 
من تقدمي الوجه اجلديد والء عبدالسالم 
واخراج محمد صالح، اما االش����راف على 
االعداد فتصدى له الزميل حس����ني صالح 
واالشراف العام على االنتاج الحمد الهاشمي 
التنس����يق واملتابعة نافع  ويقوم مبهمة 

عبدالقادر.
 تقوم فكرة البرنامج على جتهيز الوجبات 
الشهية وذلك من خالل استضافة عدد من 

اشهر الطهاة بفندق كويت كونيننتال.
»وجبة هنية« يتيح للمش����اهد التعرف 
على العديد من الوجبات الشرقية والغربية 
وكذلك احللويات مع طرق عملها باس����لوب 

مبسط وسهل وبعيد عن التعقيد.
مقدمة البرنامج والء عبدالس����الم التي 
تخوض جتربة التقدمي للمرة األولى، تتمنى 
ان تنال فقرات برنامجها الرمضاني اعجاب 
املشاهدين شاكرة ادارة قناة »العطاء« على هذه 

الفرصة الثبات قدراتها كمقدمة برامج.

مفرح الشمري
الهيئة  بحضور مدير ع���ام 
العامة للشباب والرياضة باالنابة 
جاسم يعقوب وعدد من سفراء 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
افتتح���ت مس���اء اول من امس 
انشطة مهرجان الفنون الشعبية 
التعاون  لش���باب دول مجلس 
الهيئة  اخلليجي والذي تنظمه 
العامة للشباب والرياضة خالل 
الفترة من االول من الشهر اجلاري 
حتى 7 منه وذلك على مس���رح 

الشامية. 
ب���دأ حف���ل االفتت���اح بكلمة 
ترحيبية م���ن قبل عريفه خالد 
املطيري ومن ثم ألقى نائب رئيس 
اللجنة املنظمة للمهرجان ومدير 
ادارة الهيئات الشبابية في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة طارق 
احلسون كلمته التي اكد فيها أنه 
من خالل هذا املهرجان نحيي تراث 
اآلباء واالجداد، خاصة ان الفنون 
الشعبية هي تاريخنا غير املكتوب 

والذي يعك���س عمق حضارتنا 
وترجمة احاسيس بيئتنا.

واضاف قائال: تكمن اهمية هذا 
املهرجان وتخصيصه للشباب 
الش���باب ف���ي منطقتنا  لكون 
اخلليجي���ة مس���تهدفا بهجمة 
شرسة من فنون وافدة تهدد تراثه 
االصيل، لذلك جاء هذا املهرجان 
ليس���لط الضوء عل���ى ماضينا 
اجلميل ويزود اجليل مبا يشبه 
املصل الواق���ي الذي يحميه من 
االجنرار وراء موجة الفن املبتذل 
الذي يغزو فضائياتنا ومحطاتنا 

االذاعية في الوقت احلالي.
وبعد ذلك قدمت فرقة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الشعبية 
التي نالت  التراث  اغاني  بعض 

استحسان احلضور.
يذكر ان حفل االفتتاح اشتمل 
على اقامة معرض للوفود املشاركة 
افتتحه مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باالنابة جاسم 

يعقوب.

يستضيف عددًا من أشهر الطهاة

غادة عبدالرازق: فيلم »صرخات عاشقة« 
يسلط الضوء على أسرار الحياة الزوجية

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنان����ة غادة عبدالرازق تس����ابق الزم����ن من أجل 
سرعة االنتهاء من تصوير بقية مشاهدها في املسلسل 
التلفزيوني اجلديد »الباطنية« خالل العشرة أيام القادمة 
وق����د طلبت من املخرج محمد النقلي ذلك الضطرارها 

للسفر ملدينة شرم الشيخ لبدء تصوير مجموعة 
من املشاهد الهامة من الفيلم السينمائي اجلديد 
»صرخات عاش����قة« على شواطئ شرم الشيخ 

قبل انقضاء موسم الصيف وقدوم شهر رمضان 
املبارك وهي املش����اهد التي تتطلب من غادة وبعض 
املشاركات في الفيلم مثل ماريا وراندا البحيري ضرورة 
ارتداء املايوه����ات وهو أمر من الصع����ب تنفيذه في 

موسم الشتاء.
وقد أعربت غادة عبدالرازق عن سعادتها بالفيلم 

اجلديد ورات انه سيكون مبثابة النقلة الهامة في 
مشوارها الفني السينمائي خاصة انها تقدم فيه 
شخصية جديدة متاما لم يسبق لها تقدميها من 
قبل وتتوقع كما تقول ان تثير ضجة واسعة 

تفوق كل ما أثارته في أفالمها السابقة.
وأضافت: مما زاد من سعادتي إجازة الرقابة 
لسيناريو الفيلم كامال دون حذف مشهد واحد 
منه وهو ما كان مبثابة املفاجأة بالنسبة لي 
وملنت����ج الفيلم حيث كان اجلميع يتوقع ان 
حتذف الرقابة عددا كبيرا من مشاهده بسبب 
جرأة املوضوع الذي يتعرض له، مشيرة الى 
ان تصريح الرقابة بالفيلم دون حذف يؤكد 
انها أصبحت أكثر وعيا بأحقية السينما في 
طرح كل القضايا دون محاذير أو عراقيل مبا 

في ذلك القضايا اجلنسية.
وعن قص����ة الفيل����م تق����ول: الفيلم 
وباختصار شديد يناقش قضية في غاية 
احلساسية وهي معاناة آالف بل ماليني 
النساء من هجر أزواجهن لهن وإقامة 
عالقات محرمة خارج فراش الزوجية 

دون أن يدركوا ان نساءهم لهن حقوق 
عليهم يجب عليهم الوفاء بها.

وزادت غادة: يناقش الفيلم قضية 
أخرى مهمة وهي عدم وجود خبرة كافية 
لدى الرجل الش����رقي وكذلك املرأة مبا 

يساهم في عدم متسك كل طرف باآلخر 
بدليل كثرة ح����االت الطالق واخليانة 
الزوجية ناهيك عن املش����اكل وقضايا 
اخللع والطالق وغيرها من األمور التي 

تعكر صفو احلياة الزوجية.
وأشارت الى ان الفيلم يلفت نظر الرجل الى ضرورة 
التخلي عن أنانيته في عالقته مع زوجته ويلفت نظر 
املرأة الى ضرورة إس����عاد زوجها حتى ال تدفعه الى 

هجرها أو خيانتها مع نساء آخريات.
يشارك في بطولة الفيلم فتحي عبدالوهاب وأحمد عزمي ودنيا ودرة التونسية 

واملطرب محمد نور ومن إخراج أسامة فوزي.

اعتبرته نقلة مهمة في مشوارها الفني


