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مط���رب »منحرج« من 22
احد الشعراء املعروفني اللي 
عطاه كلمات علشان يغنيها 
بس اكتشف هاملطرب انها 
مسروقة ومو عارف شلون 

يقولّه.. عيل عطى طاف!

سرقة

تقديرًا لجهودهم في المشاركة بالمهرجانات المسرحية الداخلية والخارجية

فهد السليم: التكريم سيكون سنويًا لجميع الفرق 
العاملة في المعهد العالي للفنون المسرحية

مفرح الشمري
في اطار تشجيع طلبة املعهد 
العالي للفنون املسرحية خصوصا 
املشاركني في فرقة املعهد وتقديرا 
املبذول���ة في متثيل  جلهودهم 
املعهد خير متثيل في املهرجانات 
املسرحية الداخلية واخلارجية، 
ستقيم االدارة تكرمييا جلميع 
الفرق العاملة التي شاركت في 
املهرجانات طيلة هذا العام وذلك 
في 31 اجلاري على خشبة مسرح 
حمد الرجيب الس���اعة 7 مساء 
بحضور عمي���د املعهد بالوكالة 
د.عبداهلل الغيث والوكيل د.فهد 
السليم واعضاء هيئة التدريس 
باالضاف���ة الى نخبة مميزة من 

جنوم الساحة الفنية. 
من جانب���ه اكد وكيل املعهد 
د.فهد الس���ليم ان هذه املبادرة 
جاءت بعد تفكير ودراسة لبث 
احلم���اس في نفوس الش���باب 
املش���اركني بأعمال الفرقة التي 
قدمت عددا من االعمال املسرحية 
طيلة هذا الع���ام، مؤكدا ان هذا 
التكرمي سيكون سنويا نهاية كل 
عام ميالدي تشجيعا ودعما من 

ادارة املعهد لطلبته املوهوبني.
التكرمي  واضاف: في حف���ل 
املقبل سنقوم بتكرمي فريق عمل 
مسرحية »العصفور االحدب« 
التي اخرجها استاذ قسم التمثيل 
واالخ���راج هاني النصار والتي 

ش���ارك بها املعهد في مهرجان 
اجلامع���ات الدولي ال���ذي اقيم 
في بيروت ف���ي يوليو املاضي 
واش���اد بها عدد من املسرحيني 
االجانب والعرب املشاركني في 
هذا املهرجان، كما سنكرم فريق 
عمل مس���رحية »غن���ي وثالثة 
فقراء« للمخرج عيس���ى ذياب 
ف���ي مهرجان  والتي ش���اركت 
السادس،  ايام املسرح للشباب 
باالضاف���ة لتك���رمي فريق عمل 
مس���رحية »مزاد احل���ب« التي 
كتبها واخرجها يوسف احلشاش 
وشاركت في العروض الرسمية 
ملهرجان الكويت املسرحي احلادي 

عشر الذي انتهى قبل اسابيع.

واشار الس���ليم الى ان حفل 
التكرمي سيتضمن عرض مسرحية 
»مزاد احلب« ومن ثم يبدأ تكرمي 
العاملة في اعمال املعهد  الفرق 

العالي للفنون املسرحية.
وعن املش���اركة في مهرجان 
الس���ليم  املقبل ذكر  اخلراف���ي 
املعه���د حريصة على  ان فرقة 
املشاركة في هذا املهرجان وهي 
اآلن في طور اختيار نص مميز 
الح���د الطلبة خاص���ة ان فرقة 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
حريص���ة على اعط���اء الفرص 
للطلبة الثبات قدراتهم في الكتابة 
واالخراج والتمثيل في املهرجانات 

املسرحية.

وكيل املعهد د.فهد السليم املخرج هاني النصار

تم االتفاق على أسماء لجنة اختيار النصوص

 نبيل الفيلكاوي: مهرجان الخرافي
في دورته السابعة من 1 إلى 8 فبراير 2010

االعالمية الزميل عبدالس����تار ناجي: مهرج����ان اخلرافي له 
الفضل الكبير على كل االعالميني، ونثمن دور راعي املهرجان 
وأسرته على دعمهم املتواصل للشباب خاصة، ملمحا الى ان 
املهرجان من ابرز وأجنح املهرجانات على مستوى الكويت 
واخلليج والعالم العربي، وأنه يحتاج الى مقر دائم يتواصل 
فيه طوال الس����نة مع كل املهتمني باحلركة املسرحية سواء 

بالكويت أو خارجها.
وتابع: هذا العام س����تكون اجللس����ات احلوارية بطريقة 
مختلفة عما كان في الس����ابق، وستكون هناك ترتيبات من 
الناحية االعالمية بالنسبة الى قسم التصوير وقسم القنوات 
الفضائية، مشيرا الى ان هناك اسماء كثيرة ستكرم في هذه 

الدورة وسيتم االعالن عنها الحقا.
يذكر ان مهرجان اخلرافي لالب�������داع املسرحي 
هو واحد من اب����رز امل�����هرجانات ع���لى 
مس����توى الدولة والدورة املقبلة هي 
الس����ابعة على التوالي برعاية من 
رئيس مجل����س االمة محمد 
عبد احملس����ن اخلرافي، 
وقد خ�������ّرج للساحة 
الفني����ة احمللي����ة ابرز 
الش����خصيات الفني����ة 

واالعالمية.
 باالضافة الى الفرق 
اخلاصة مثل فرقة اجليل 
الواعي التي نالت جوائز 
عديدة في����ه، وكذلك 
فرقة ستيج جروب 
التي حصلت على 
نصيب األسد 

وغيرهما.

خالد السويدان
عقد مدي���ر مهرجان »محمد عبداحملس���ن اخلرافي لإلبداع 
املسرحي« د.نبيل الفيلكاوي في مقر املسرح الشعبي اجتماعا 
مع اللجنة اإلعالمية القائمة بأعمال التنسيق اإلعالمي للدورة 

السابعة.
حيث اكد د.الفيلكاوي في االجتماع الذي حضره أمني الصندوق 
وعض���و مجلس األمناء الفنان جمال الردهان ورئيس اللجنة 
االعالمية الزميل عبدالستار ناجي ان موعد املهرجان في دورته 
السابعة سيكون في االول من فبراير 2010 الى الثامن من نفس 
الشهر، مما سيتيح الفرصة ملشاركة كل اجلهات املعنية باملسرح 

من فرق أهلية ومسارح وفرق خاصة أو هيئات.
وأش���ار الى ان مهرجان اخلرافي لالبداع املس���رحي انتقل 

من مرحلة الكم ووص���ل الى مرحلة الكيف في النتقاء 
عروض مناسبة تليق مبستواه والقائم على وجود 

عروض مسرحية تليق مبستوى الكويت، لذلك 
مت اختيار جلنة مشاهدة النصوص برئاسة 
الفنان جمال الردهان ومشاركة الفنان خالد 

أمني وهاني النصار ود.عنبر وليد الختيار 
أفضل العروض التي ستتقدم للمشاركة 

وسيتم تقييم االعمال بتاريخ 10 يناير 
املقب���ل اي قب���ل 20 يوما من بدء 

املنافسات الرسمية للمهرجان.
واضاف قائال: سيحدد مبلغ 
2000 دينار للفرقة املشاركة 

باملهرجان كدعم مادي 
يلب���ي طلباته���م 

واحتياجاتهم.
من ناحية 

أخرى، قال 
ئي����س  ر
للجنة  ا

سبيعي يستعين باألتراك في »أهل الراية 2«

محمد سعد مرشح لـ »الضاحك الباكي«
القاهرة ـ سعيد محمود

انحصرت فرص الفوز بتجسيد دور عبقري الكوميديا الراحل 
جنيب الريحاني، في املسلس���ل الذي يعرض لسيرته الذاتية بني 
اثنني من الفنانني الشباب، وهما الفنان محمد سعد، والفنان السوري 

اياد نصار.
وقال مصدر مسؤول مبدينة االنتاج االعالمي: يجري املنتج ممدوح 
شاهني رئيس مجلس ادارة شركة الريادة لالنتاج الفني، مفاوضات 
مع الفنان الكوميدي محمد سعد للقيام بدور الفنان الراحل جنيب 
الريحاني في مسلسل بعنوان »الضاحك الباكي« رغم عدم اقتناع 

محمد الغيطي مؤلف املسلسل بهذا الترشيح.
ويتفاوض ش���اهني مع محمد س���عد على أجر 12 مليون جنيه، 
دون علم الغيطي الذي يرى سعد غير مناسب للدور، والذي سبق 
ان اعلن رفضه لهذا الترشيح، بل رشح بدوره الفنان السوري اياد 
نصار للقيام به، ومن املقرر ان تش���هد االيام القليلة املقبلة حسم 

هذا الترشيح.
يذكر ان مسلسل »الضاحك الباكي« من انتاج شركة »الريادة« 
بالتعاون مع مدين���ة االنتاج االعالمي، ومت رصد 30 مليون جنيه 

إلنتاجه.

دمشق ـ هدى العبود
كشف املخرج السوري سيف الدين 
سبيعي والذي سيقوم بإخراج اجلزء 
الثاني من مسلس���ل »أهل الراية« عن 
وجود اتصاالت لالس���تعانة مبمثلني 
أتراك من الذين اشتهروا في املسلسالت 
املدبلج���ة، ومنهم الفنان���ة توبا التي 
قامت بدور »مليس« كما انه من املمكن 

االستعانة بأسمر.
وقال سبيعي ان االتفاق مع هؤالء 
الفنانني بشكل نهائي لم يحصل بعد، 
وانهم س���يقومون ب���أدوار تركية أي 

سيتحدثون باللغة التركية.
وأكد سبيعي ان النجم عباس النوري 

سيقوم بدور البطولة في اجلزء الثاني 
من املسلسل املزمع انتاجه خالل العام 

.2010
ويأتي اختيار النوري بسبب اعتذار 
بطل اجلزء االول من العمل الفنان القدير 
جمال س���ليمان الذي صرح في وقت 

سابق بأنه ال يفضل فكرة االجزاء.
وحقق س���ليمان جناحا واس���عا 
في اجلزء االول من خالل ش���خصية 
أبواحلسن في املسلسل الذي أخرجه 
عالء الدين كوكش، مع االشارة الى ان 
سيف الدين سبيعي سيقوم بإخراج 
اجلزء الثاني بعد رفض كوكش واعتذار 

املخرج سامر برقاوي.

واضاف سبيعي قائال: عباس النوري 
جنم كبير والشخصية مناسبة له متاما، 
وبرأيي ان مكانة عباس النوري حاليا 
في اعمال البيئة الشامية هي نفس مكانة 
رفيق سبيعي في هذه االعمال منذ 20 
عاما، وعباس ممثل من الطراز الرفيع، 
فلقد بلغ مرحلة النضوج الفني الكامل 
بكل اعماله، فمثال نرى ان مسلس���ل 
»قلبي معكم« ل���م يكن لينال متابعة 

لوال وجود عباس النوري فيه.
وأبدى املخرج السوري تف������اؤله 
ب���أن ينافس اجل���زء الثاني من »اهل 
الراية« مسلس���ل »باب احلارة« العام 

املقبل.

مشهد من مسلسل »أهل الراية« اجلزء األول

محمد سعد

سيف الدين سبيعي

د.نبيل الفيلكاوي

ممثلة »مهددة« احد 
املنتجني بعدم مشاركة 
اح���دى املمث���الت في 
اي عم���ل ينتجه وإال 
تفضح���ه باجلرايد.. 

احلمد هلل والشكر!

فضيحة
مقدم���ة برنام���ج يديد من 
»شيمها« الوفاء زعلت من فريق 
عملها وطلعت من لوكيش���ن 
التصوير بعدما انحرجت جدام 
ضيفتها لضعف اسئلة اإلعداد.. 

اهلل يعينچ!

أسئلة


