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»فرسان الكالم« كشفت املستورمشهد من املسرحية

مدير عام القناة األولى علي الريس

مدير إدارة اإلنتاج بندر املطيري

اإلعالمي بدر بورسلي

األمني العام املساعد عبدالهادي العجمي ومديرة املسرح كاملة العياد ورئيس فرقة الشعبي جاسم النبهان يتقدمون احلضور

»فرسان الكالم« كشفت »المستور« بمسرح الدسمة
مفرح الشمري

بحضور األمني العام املساعد في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب عبدالهادي 
العجمي ومديرة ادارة املس���رح باملجلس 
الزميلة كاملة العياد ورئيس فرقة املسرح 
الش���عبي الفنان القدير جاس���م النبهان 
وجمهور غفير اختتمت الورش���ة الفنية 
الثانية لفرقة املسرح الشعبي مساء امس 
االول على خشبة مسرح الدسمة بعرض 
مسرحي مس���توحى من قصيدة الشاعر 
القدير هزاع الصالل حمل عنوان »فرسان 
الكالم« اعتمد على االرجتال ليكشف املستور 

عما يدور في مجل���س األمة الذي حتول 
بقدرة قادر الى »س���وق عكاظ« يتبارى 
النواب فيه ويتجادلون بعيدا عن معنى 
»الدميوقراطية« احلقيقي، وذلك من خالل 
لوحة جميلة قدمها شباب الورشة باتقان 
وجدارة واس���تحقوا عليها التصفيق من 

قبل احلضور.
مشاهد العرض املسرحي أوضحت مدى 
اختالف معنى الدميوقراطية التي عاشها 
أهل الكويت ف���ي املاضي عن اآلن، حيث 
كانت في الس���ابق فيها تكاتف وتآزر من 
جميع فئات الوطن، ودللت املشاهد على 

ذلك من خالل موقف اهل الكويت ابان الغزو 
الصدامي، حيث كانوا مثاال للتآزر والتالحم 
والتعاون وقد أبدع ش���باب الورشة في 
جتسيد تلك املشاهد التي فجرت مواهبهم 
رغم انهم يصعدون خشبة املسرح للمرة 

االولى.
»فرسان الكالم« لم تقتصر على انتقاد 
بعض اعضاء مجلس األمة بل انتقدت ايضا 
الفضائيات الكويتية من خالل ثالثة برامج 
تلفزيونية في اشارة للمستوى الذي وصل 

اليه االعالم بالكويت.
اشرف على ورشة فرقة املسرح الشعبي 

الثانية كل من دخيل الدخيل، هاني النصار، 
سامي بالل، فيصل العبيد، وآخرون حيث 
حصل عبدالعزيز الصالح على وسام عضو 
فرقة املس���رح الش���عبي الراحل عبداهلل 
خريب���ط بينما حصل يوس���ف الصالح 
وعبدالعزيز النصار على وس���ام عضو 
الفرقة الراحل عبدالعزيز املسعود، وذلك 
من قبل رئيس فرقة املسرح الشعبي الفنان 
القدير جاسم النبهان الذي وزع اجلوائز 
املتفوقني بالورشة مبشاركة األمني  على 
العام املساعد في املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب عبدالهادي العجمي.

في اختتام ورشة الشعبي بحضور األمين العام المساعد للمجلس الوطني

المطيري: »الصفاة« يناقش مختلف القضايا 
في شهر رمضان عبر شاشة »األولى«

سارة بسام تدخل 
القفص الذهبي

خالد حسين
اكد مدير ادارة االنتاج بتلفزيون الكويت 
بندر املطيري ان االستعدادات جارية لتقدمي 
برنامج مباش����ر في ش����هر رمضان املقبل 
يحمل عنوان »الصفاة« من تقدمي االعالمي 
بدر بورس����لي ويتص����دى الخراجه مدير 
عام القن����اة االولى بالتلفزيون علي الريس 
وسعود الرمح ومحمد بولند واحمد الشطي 
ويرأس فريق اعداده بندر املطيري ومشعل 
اشكناني وعبداهلل الرويشد واحمد البراك 

وسعد مزيد.
ومبا ان »الصفاة« تعني ملتقى الشعوب 
النظر ف����ي جميع  والثقاف����ات ووجه����ات 
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
والسياس����ية، فان البرنامج سيكون شامال 
وس����يكون ضيوفه مس����ؤولني في الدولة 
وش����خصيات مهمة، ومدة البرنامج ساعة 
ونصف الساعة وسينقل بعد منتصف الليل 
على الهواء مباشرة، وفي كل حلقة يتطرق 
الى موضوعني مهمني وسيحلل فيهما التقارير 
ويغلب على طابع البرنامج اللهجة الكويتية 
العامة ويس����تهدف جميع شرائح املجتمع 
بداي����ة من املراهقني فما فوق وفي كل نهاية 
اسبوع هناك حلقة خفيفة يستضيف فيهما 
الفنانني املشاركني في املسلسالت التي تقدم 

في تلفزيون الكويت. 
ق����ال املطيري:  البرنامج  اه����داف  وعن 
البرنام����ج تأكيد على التواصل مع املجتمع 
ف����ي كل القضايا املهمة وتس����ليط الضوء 
عليها والتحاور فيها ومتابعة كل جوانبها 
ومتابعة كل املستجدات التي تطرأ على الساحة 
الكويتية، ومحاولة طرح احللول للقضايا 
املطروحة وتأصيل الروح الوطنية وتأكيدها 
واحملافظة على الهوية الكويتية وغرس����ها 
في اجليل احلالي من الش����باب واحملافظة 
الوسطية واالعتدال واملوضوعية في  على 
الطرح وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق 

القضايا املطروحة للنقاش واالنتقاد.

مدته ساعة ونصف وينقل بعد منتصف الليل

عرض املنتج مروان حداد على الفنان نقوال االسطا 
لعب دور متثيلي في مسلسله اجلديد »ميتر ندى« 
اعجب الفنان نقوال االسطا كثيرا بالفكرة لكنه ما لبث 
ان اعتذر عنها مبجرد قراءة السيناريو دون معرفة 
االتعاب التي سيتقاضاها، حيث سيلعب دور والد 
الفنان »غدي« وهو دور ليس بأساسي في املسلسل، 
كما ان غدي يصغره بسنوات قليلة فكيف له قبول 
دور كه���ذا؟ يذكر ان نقوال على اس���تعداد خلوض 
جتربة التمثيل ش���رط ان يفسح له املجال الثبات 

موهبته وذلك عبر اسناد دور البطولة.

نقوال االسطا يرفض التمثيل!
نقوال االسطا

»العنود« مارغو حداد

ي في مشهد من املسلسل ياسر املصر

سارة بسام

»صقر الصحراء« يواجه تحديات عيون »العنود«
قصة حب تتجلى فيها الرومانسية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد ان حارب »صقر الصحراء« 
كما لقبه جمهوره، من اجل »عيون 
عليا« يواجه جنم الدراما البدوية 
ياس����ر املصري، في دور الفارس 
الشهم »صقر«، كل التحديات التي 
تقف في وجه حبه البنة ش����يخ 
القبيلة اجلميلة »العنود«، بطولة 

املمثلة االردنية مارغو حداد.
قصة حب بدوية تتجلى فيها 
أسمى معاني الرومانسية في اطار 
عادات واع����راف البادية، ترويها 
احداث مسلس����ل »العنود« على 
شاشة ال� »ال بي سي« الفضائية 
اللبنانية حيث تواجهها حتديات 
كبيرة ومحاوالت عديدة للتفريق 

بني احلبيبني.
»العنود« هي ابنة الشيخ مشاري 
فائقة اجلمال ومدللة بني اخوتها، 
وجميعهم فرسان شجعان ميتازون 
بني القبيلة بأخالقهم العالية وحبهم 
ملساعدة كل من يقصدهم، احبها 
ابن عمها »طع����ان« اال انها كانت 
حتتقره، ملا ميتاز به من س����معة 
س����يئة بني بن����ات القبيلة، حيث 
كن يحدثن »عنود« عن تصرفاته 
املشينة من مكر وخديعة وفتنة 

بني ابناء القبيلة.
»العن����ود« م����ن تأليف محمد 
البطوش واخراج احمد دعيبس، 
اما البطولة فلياسر املصري ومارغو 
حداد وعاكف جنم واحمد العمري 
وجنالء عبداهلل ومحمد االبراهيمي، 
العمل من 15 حلقة وانتاج املركز 

العربي لطالل عدنان عواملة.

القاهرة - سعيد محمود
عادت املمثلة سارة بسام الى القاهرة 
قادمة من لندن بعد ان انتهت من تصوير 
مشاهدها في مسلسل »قاتل بال أجر« 
الذي تش���ارك ف���ي بطولته امام 
الفنان حس���ني فهمي والفنان 
الفيش���اوي والفنانة  فاروق 
لقاء س���ويدان وهو تأليف 
مصطفى محرم واخراج 
رباب حس���ني واملقرر 
عرضه في رمضان 

املقبل.
سارة تتكتم على 
مشروع ارتباطها برجل 
اعمال عربي يعيش في 
لندن والذي جتمعها 
به صداقة منذ فترة 
الى  طويلة حتولت 
قصة حب ينتظر 
ان تكلل بالزواج 
بعد ان اس���تغل 
وجودها في لندن 
مؤخ���را وعرض 

عليها ذلك.
م���ن  وه���ي 
اب���دت  جانبه���ا 
ان  موافقتها على 
يكون ال���زواج فور 
انتهائها من ارتباطاتها 
الفنية لتتفرغ بعدها 
لتأسيس منزل الزوجية 

الذي سيكون بالقاهرة.
سارة اكدت ان عريسها يقدر 
ويحترم عملها في الفن ويدعمها 

لالستمرار فيه.

مطربة »رم��ت« 
التهامي على زميلة لها 
بعدما تكنسل اسمها 
ف���ي حفل���ة خاصة 
وتفكر في مقاضاتها.. 

حط حيلهم بينهم!

ممثل خلي��جي »حس« 
ان املخرجني حاكرينه في 
ادوار الشر فقرر ابالغهم 
بعدم موافقته على هاألدوار 
علشان ال يكرهونه الناس.. 

اهلل يعينك!

حفلة شر
ممثل���ة خليجي���ة 
بعدما »متكنت« طنشت 
اتفاقه���ا مع أحد  عقد 
التزامه  املنتجني لعدم 
 باعطائها الدفعة األولى..

زين سويتي!

دفعة


