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بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يحيي الفنان اإلماراتي حسني اجلسمي 
غدا حفال غنائيا ضمن احتفاالت 6 أكتوبر 
من خالل »أوبريت« غنائي بعنوان »السالم 
عايز سالح« من كلمات د.مدحت العدل، 
وأحلان محمد رحيم، ويشارك في العمل 
مجموعة كبيرة م���ن الفنانني منهم مي 

كساب.
وعن مشاركته في هذه االحتفاالت يقول 
اجلسمي ان حرب أكتوبر هي نصر عربي 
لكل العرب واملس���لمني وال تقتصر على 
املصريني فقط، لذا شرف له ان يشارك في 

مثل هذه االحتفاالت الوطنية الهامة.
يذك���ر ان وزير اإلعالم املصري أنس 
الفقي كلف الفنان تامر حسني واملخرج 
محمد س���امي بإعداد ملحمة وطنية عن 
حرب أكتوبر يكون هدفها توعية األجيال 
اجلديدة الت���ي ال تعرف البعد احلقيقي 
لهذه املعركة التي غيرت مالمح العسكرية 
العاملية، وامللحمة من كلمات محمد جمعة 
بعنوان »مصريني بجد« ومن أحلان محمد 

رحيم.

الجسمي يشدو »السالم عايز سالح« بمشاركة مي كساب
اعتبر حرب أكتوبر نصرًا لكل العرب

غسان الرحباني

مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول

جانب من أحد أعماله

أروى تتوسط وفاء وعبداحملسن في البرنامج

تامر حسنيحسني اجلسمي مع مي كساب في حفل سابق

جنوى كرم

»إيال« تحث إلياس الرحباني للعمل المسرحي

استعدادات »أيام المسرح« على قدم وساق
مفرح الشمري

بدأت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
االس���تعدادات والتحضي���رات النطالقة 
اعم��ال ال��دورة السادسة ل� »مهرجان ايام 
املسرح للش���ب��اب«، وذلك بالفترة من 1 � 
2009/11/12، حي���ث قامت اللجنة املنظمة 
بعقد اجتم��اع للفرق املش���اركة وأجرت 
القرعة بحضور املخرج عبداهلل عبدالرسول 
مدير ادارة املكتب الفن��ي لقطاع الشباب 
مدير املهرجان، وعلي وحيدي مساعد مدير 

املهرج��ان، وجمي��ع ممثلي الفرق املتسابقة 
باملهرجان »فرقة املسرح الكويتي � فرقة 
مسرح اخلليج العربي � فرقة مسرح دور 
الرعاية االجتماعية � فرقة استيج جروب 
� فرقة مسرح مراكز الشباب � فرقة اجليل 
الواعي � فرقة سفن استايل � فرقة املسرح 

اجلامعي«.
ث���م اجتمع مدير املهرجان بعد ذلك مع 
مخرج��ي العروض املس���رحية املشاركة 
باملهرج��ان ملناقش�����ة موضوع »برنامج 

الت��ي ستعط��ي  النقاش�����ي��ة«  احللق��ة 
ش���بابن��ا املس���رح��ي ح��ق التعبير عن 
وجه�����ات نظره���م بخص���وص نتاجهم 
وجتاربهم املسرحية، وذلك بهدف استماع 
اآلخرين الى وجهة نظر الشباب املشاركني 
بالع���روض املس���رحية، وقد اك���د مدير 
املهرجان ان اعمال هذه الدورة ستشهد عدة 
انشطة ترتقي الى التأكيد على ابراز دور 
الشباب املبدع في مجال الفنون املسرحية 

املختلفة.

وفاء تغني بالروسية وعبدالمحسن يغني لمحمد عبده
حلقة ش���يقة بانتظار متابعي البرنامج 
الترفيهي »آخر من يعلم« من تقدمي املطربة 
أروى على شاشة ال� »ام بي سي«. تستقبل 
اروى ضيفي احللقة النجمة السورية وفاء 
موصللي بطلة مسلسل »باب احلارة« واملمثل 
الس���عودي عبداحملسن النمر بطل مسلسل 
البدوي »فنجان الدم« و»آخر صفقة« الذي 
يعرض على شاشة ال� »ام بي سي1«. ويشارك 
في احللقة اصدقاء ومقربون منهما للكشف عن 
اجلوانب اخلفية من حياتهما الشخصية، من 
ضمنهم املمثلة أناهيد فياض التي ستكشف 
عن احداث جرت خ���الل التصوير مع وفاء 
موصللي. باالضافة الى سرد لبعض االحداث 
الطريفة التي جرت خالل حياتهما الشخصية 
والعملية، بينما يبقى الضيفان آخر من يعلم 
ان من يسرد القصص ويكشف عن االحداث 

هم مقربون منهما.
س���يتعرف اجلمهور خالل هذه احللقة 
الشيقة على نواح عدة للفنانني، عن ذكريات 
الطفولة، والزواج والعائلة، واحلياة املهنية، 
والعالقات مع الفنانني والشهرة، واملخاوف 
وابرز االشاعات التي طالتهما خالل املشوار 

الفني.
وتدور احداث البرنامج عندما تتكش���ف 
املفارقات بس���رد الضيفني عن قصة ما من 
املاضي، ليفاجأ اجلمهور فيما بعد ان طريقة 
سرد الضيف لتلك القصة تختلف عن سرد 
االصدقاء لها، بل قد تكون في بعض االحيان 
مغايرة متاما، حيث يرويها كل واحد فيهم من 
زاوية مختلفة، وهنا تكمن املفارقة. وخالل 
احللقة س���يتواجد اصدقاؤهما في »الغرفة 
السرية« مبعزل عن اجلمهور والضيفني، ولن 

يكشف عنهم حتى نهاية احللقة. سيتمكن 
املش���اهدون باالضافة ال���ى اروى وجمهور 
االس���توديو فقط من سماع تلك املعلومات 
من اصدقائهما، عبر سماعات خاصة توزع 
عليهم، فيما يبقى الضيفان مبعزل عن سماع 

ما يدور حولهما من اسئلة واجابات.
وس���يقدم البرنام���ج للضيفني مفاجآت 
عدة وسيقدم الضيفان فقرة غنائية تكشف 
عن قدرات وفاء موصللي في الغناء باللغة 
الروسية، اما عبداحملسن النمر فسيقدم اغنية 
لفنان العرب محمد عبده. هذا البرنامج يأخذ 
منحى غير تقليدي باستضافة جنم ما، او عدد 
من النجوم واملشاهير العرب في كل حلقة، 
ليتم التطرق الى جوانب خفية من حياتهم، 
وبطرق مختلفة ومغايرة ملا جرت عليه عادة 

هذا النوع من البرامج احلوارية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يستعد الفنان غسان الرحباني 
الخراج مس����رحية »إيال« لوالده 
الياس الرحباني، وجتري احداث 
املس����رحية التي كتبت عام 1988، 
في عام 1544، وتدور احداثها حول 
مدينة إيال حيث يعيش س����كانها 
بفرح، غير انه كل عام يأتي ممثل 
الشر ويأخذ احدى فتيات املدينة 
ممن بلغن 18 س����نة ذبيحة وثمنا 
للفرح، انه صراع بني اخلير والشر، 
غير ان املسرحية التي تبدو للوهلة 
االولى تقليدية ذات طابع اجتماعي، 
حتمل في تفاصيلها بعدا سياسيا 

ينطبق على وضعنا احلالي.
اهمية املس����رحية تكمن ليس 
فقط م����ن الناحية الفنية، بل هي 
حتد اللياس الرحباني الذي ينتظره 
اجلمهور لرؤية ما سيقدمه مسرحيا 
بعد غياب االخوين رحباني، في 
الوقت الذي كان يفضل الش����قيق 
االصغر للرحابنة ترك الس����احة 

الرحباني الطالق حفلتني، اوالهما 
في »هارد روك كافيه« في بيروت 
ف����ي 22 اكتوبر اجلاري، والثانية 
في 25 ايضا مبناسبة عيد »احلزب 

الشيوعي اللبناني«.
لكن ماذا ع����ن مصير فرقة ال� 
»4 كاتس« التي اسسها غسان وقد 
انتهى عقدها م����ع روتانا؟ االكيد 
ان الفرقة لن تعود أقله قريبا الى 
العمل الفني خاصة ان داليدا زوجة 
غسان وهي احدى عضوات الفرقة 
بات لديها ثالثة اوالد وكذلك االمر 
بالنسبة الى مايا دياب والتي دخلت 
عال����م التمثيل وبالتالي فإنهن لم 

يعدن متفرغات للغناء.
غسان الذي قدم ملواسم ثالث 
برنامجه »غني مع غس����ان« على 
شاش����ة ال� »أو تي ڤي« يبدو انه 
سيعود الى البرامج لكن من خالل 

محطة اخرى.
وكان برنامج����ه »غن����ي م����ع 
غس����ان« توقف قبل االنتخابات 
النيابية، وتدور املش����اورات بني 
غسان ومحطات ارضية وفضائية 
لعرضه. وجاءت مغادرة غس����ان 
للمحطة بس����بب عدم رضاه عن 
العديد من البرام����ج التي تقدمها 
احملط����ة، وهو الذي كان ترش����ح 
للمقعد النيابي في املنت على الئحة 
اجلنرال عون، فلغسان الرحباني 
رأيه بالبرامج التي تبثها احملطة 
وخاصة جلهة ما تبث من برامج 
عن الس����حر والشعوذة وتفسير 
االحالم والتبصير. وغسان يشير 
الى ان برنامج الزجل »أوف« الذي 
بدأت القناة بثه اخيرا هو فكرته، 
اذ عندما استضاف الياس داغر في 
احدى حلقات برنامجه »غني مع 
غسان«، اقترح ان يقدما برنامجا 
خاصا بالزجل، غير انه عاد ليفاجأ 
بإعالن ترويجي لبرنامج »أوف« 

من دون علمه.

املسرحية لشقيقيه، ثم ملنصور 
وحده، رغم انه قدم بعض االعمال، 
العمل من بطولة عبير نعمة وجهاد 

االندري وجيلبير جلخ وأليكو داود 
ونهال عقل داود.

من جهة اخرى يتحضر غسان 

أحداثها تدور بين الخير والشر

الفرق المشاركة أجرت القرعة بحضور ممثليها

في حلقة الليلة من برنامج »آخر من يعلم«

نجوى كرم تتزوج بالسر
بيروت ـ ندى سعيد

باش����رت منذ ايام الفنانة جنوى كرم تصوير اغنية 
»ايدك ايدك« في منطقة اجلميزة في االش����رفية وس����ط 
بيروت مع املخرجة رندة العلم. قصة الكليب تدور حول 
حل����م جنوى كرم بالزواج وبأن تصبح عروس����ا، فتطل 
جنوى مبشهد وهي تتواجد في دار مصمم االزياء تختار 
فستان الزفاف وهي تستمع الى اغنية »ناطرة صار الي 
سنني« من ألبومها »روح روحي« ومن ثم بدأت بأغنيتها 
»ايدك ايدك« حلظة وصول العريس ملساعدتها في اختيار 

فستان الزفاف.
أما مشاهد الكليب االخرى فتم تصويرها في منطقة 
الزلقا حيث تستكمل جنوى دورها كمعلمة مدرسة ويأتي 
خطيبها لزيارتها ويفتح عليه باب الصف فيقع الباب ارضا 
لتغني له مقطع »مفزعني ومنقزني«. والكليب عبارة عن 

قصة فكاهية كوميدية تعكس جو وايقاع االغنية.
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