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الكاتبة القديرة عواطف البدر

املخرج عارف الطويل ميريام فارس

يتضمن العديد من القضايا االجتماعية

»همس الحراير« دراما جميلة على »الكويتية«

بعد انفصالها عن »ميوزيك آزماي اليف«

ميريام تفتتح مكتبًا خاصًا بها يتوقع أن يكون »عائليًا« 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

انفصلت الفنانة ميريام فارس عن 
شركة »ميوزيك از ماي اليف« لصاحبها 
غسان شرتوني والذي كان يتولى إدارة 
اعمالها منذ انطالقه����ا الى عالم الفن 

والغناء.
ميريام التي فتحت مكتبا خاصا بها 
في منطقة املنصورية ببناية احلاموش، 
وهو قريب م����ن منزلها حيث تقطن، 
ويتوق����ع ان يكون املكت����ب »عائليا« 
بإدارته مبعنى ان شقيقتها روال التي 
رافقتها في سفرها وعملها بل وكتبت 
لها بعض االغاني ستكون الى جانب 
عائلة ميريام احملرك للمكتب، ولم يعرف 
بعد ما اذا كانت ميريام فارس ستتعاقد 

مع شخص آخر إلدارة اعمالها.
ومن املعروف ان تباينا في وجهات 
النظر كان س����يد املوقف بني ميريام 
والشرتوني في الفترة االخيرة، حيث 
أبدت ميريام وللمرة االولى عبر االعالن 
من خ����الل اتصال معها ف����ي برنامج 
»للنشر« لطوني خليفة، عتبا كبيرا على 
مدير أعمالها غسان شرتوني ألنه لم 
يبلغها باتصال أجراه معه سائق شاحنة 
لبناني يدعى حسن الشاعر، مؤكدا له 
انه سمع اغنية »ايه اللي بيحصل« عبر 

اذاعة اسرائيلية، مشيرا الى ان الفنانة 
االسرائيلية قالت انها ستقاضي ميريام 
وملحن االغنية املصري محمد رحيم 

بتهمة سرقة اللحن.
وقد قررت ميري����ام االنفصال عن 
الشرتوني بشكل ودي متاما كما حصل 
مع يارا التي انتقلت ادارة اعمالها الى 
طارق ابوجودة. ومع مغادرة ش����ركة 
غسان شرتوني لفنانتني هما االفضل 
في الشركة اي يارا وميريام، كان اعلن 
منذ ايام عن تعاقد الفنانة كارول سماحة 

معه إلدارة اعمالها.
يذكر ان غسان شرتوني املالك لشركة 
»ميوزيك از ماي اليف« إلدارة اعمال 
اهل الفن، كانت ميريام تعتبر األكثر 
نشاطا وحركة جلهة احياء احلفالت في 
شركته، وبالرغم من ذلك، لم يخصص 
لها الشرتوني مدير اعمال خاصا بها 
كما احلال م����ع بقية الفنانني التابعني 
لشركته امثال الفنان جو اشقر وفرقة 
»يو تي ان وان« العراقية، حيث يتولى 
باتريك زينون ادارة اعمالهما، وباسم 
فغالي ونيفني نصر الذي يتولى باسم 
عساف ادارة االعمال، وهذا االمر يعتبر 
من احد العوام����ل التي دفعت الفنانة 

للسعي لالنفصال عن الشركة.

مفرح الشمري
من املسلس����الت اجلميلة الت����ي تعرضها 
الفضائية الكويتية هذه االيام مسلسل »همس 
احلراير« للكاتبة القديرة عواطف البدر الذي 
يتضم����ن العديد من القضايا االجتماعية التي 
تعان����ي مجتمعاتنا اخلليجية والعربية منها، 
وتطرح بأسلوب »نظيف« وبعيد عن »التهويل« 
حتى تصل للمشاهد بصورة طبيعية من خالل 
الرؤي����ة االخراجية للمخرج الس����وري عارف 
الطويل الذي ميتلك خبرة طويلة في التعامل 

مع االعمال الدرامية اخلليجية.
مسلس����ل »همس احلراير« الذي يجس����د 
شخوصه نخبة من النجوم مثل جاسم النبهان، 
حسني املنصور، يلدا، احمد الضرمان، باالضافة 
الى منتجه باسم عبداالمير الذي لم يبخل على 
ه����ذا العمل »الراقي« من خالل تكاليف انتاجه 
يعتبر من املسلسالت احمللية التي حتمل بني 
طياتها الكثير للمشاهد العربي حتى يتعرف 
على مش����اكله عن قرب بعيدا عن العنف الذي 
نشاهده في بعض االعمال التي ال تنسجم مع 

عاداتنا وتقاليدنا العربية.
»همس احلراير« يعرض يوميا على شاشة 
الفضائية الكويتية الساعة 11.15 مساء بعد ان 
عرض على شاشات خليجية من قبل مثل »دبي«، 
»السعودية«، »قطر« وحظي مبتابعة جيدة من 
جميع افراد االسرة ألنه مسلسل منهم واليهم، 
االمر الذي حّمل كاتبته القديرة عواطف البدر 
مسؤولية كبيرة في احملافظة على هذا النجاح 

عندما تريد ان تكتب للشاشة مرة اخرى.
اجلدير بالذكر ان الكاتبة القديرة عواطف 
البدر مت تكرميها في مهرجان الكويت املسرحي 
احلادي عشر مع نخبة مميزة من رواد احلركة 

الفنية احمللية واخلليجية.


