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الصوت اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر

نجاح الفكرة يتوقف على موافقة »بوخالد«

ليلة لـ »الصوت الجريح« في »ليالي الوطن«
أحمد الوسمي

يدرس القائمون على مهرجان »ليالي 
الوطن« إقام���ة ليلة خاصة م���ن ليالي 
املهرجان لتك���رمي الفنان القدير الصوت 
اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر أس���وة مبا 
حدث في الليلة السادسة من العام املاضي 
بتكرمي الفنان الكبير أبوبكر سالم في ليلة 
طربية شارك فيها مجموعة ممن عاصروا 
مشوار »بوأصيل« ومبشاركة فنان العرب 
محمد عبده وس���فير األغنية اخلليجية 
الفنان عبداهلل الرويشد وتتجه النية الى 
إقامة هذه الليلة بعد أخذ موافقة الصوت 
اجلريح »بوخالد« وقد يشارك ويحضر هذا 
االحتفال من شاركوا عبدالكرمي جناحاته 
أمثال الشاعر عبداللطيف البناي والشاعر 
بدر بورس���لي وامللحن عبدالرب إدريس 

وآخرين.
وتبقى إمكانية إقامة ليلة تكرمي بوخالد 
تعتمد على احلالة الصحية ومدى مقدرته 
على الغناء على خشبة املسرح، خصوصا 
ان الصوت اجلريح انقطع لفترة طويلة عن 
الغناء في احلفالت العامة وأمام اجلمهور 
مباش���رة وتعتبر مشاركة الفنان القدير 
عبدالكرمي في مهرجان »ليالي الوطن« أمنية 
كبيرة لعشاق »بوخالد« والذي يعتبر أحد 

رموز األغنية الكويتية واخلليجية.
كما علمت »األنباء« ان مهرجان ليالي 
الوطن سيبدأ في الرابع من فبراير بإقامة 
6 حف���الت ويتوزع اجلدول ف���ي الرابع 
واخلامس، من الشهر على حفلتني وتعقبهما 
في احلادي عش���ر والثاني عشر حفلتان 
أخريان والثامن عشر والتاسع عشر ستقام 
ايام املهرجان وسيشارك في هذا املهرجان 
نخبة من الفنانني وحيث تكون املفاجأة 
مبش���اركة الفنان اللبناني راغب عالمة، 
حيث غاب عن املشاركة في املهرجان لفترة 
طويلة وقد أخذت املوافقة أثناء تواجده 

في الكويت مع الفنان بشار الشطي.
كما تتم احملاولة مع الفنان السعودي 
عبداملجيد عبداهلل للمشاركة الذي اعتذر 
لبعض األس���باب اخلاصة لكن القائمني 
على املهرجان يحاولون ثني »بوعبداهلل« 
عن قراره كما مت أخذ املوافقات من الفنان 
عبداهلل الرويش���د ونوال ونبيل شعيل 
وبش���ار الش���طي وفرقة ميامي وحسني 
اجلسمي ونانس���ي عجرم وفضل شاكر 
وجنوى كرم وأنغام وأصيل أبوبكر سالم، 
ومازال التردد باملوافقة على الفنان راشد 
املاجد ومسك اخلتام مع فنان العرب محمد 

عبده.

»بوسارة في العمارة« تعود مطلع مارس بعد التوقف االضطراري

»معتوق في بانكوك« من الكويت إلى دبي في 15 الجاري
املسرح في الكويت«.

وتتطرق املسرحية لعمارة 
بها مجموعة من الش���قق وكل 
شخص س���اكن في العمارة له 
مشكلة خاصة به فيلجأون الى 
»بوسارة« الفنان »طارق العلي« 
الذي رشحه سكان العمارة حلل 
مش���اكلهم لكنه يقع في الكثير 
من املشاكل ودفع البعض خللق 
الكثير من املش���اكل باالضافة 
ال���ى عدة ضغ���وط اجتماعية، 
واملسرحية حتمل اهدافا كثيرة 
تناقش مشاكل املواطنني اليومية 
في اطار كوميدي وهي من بطولة 
النجم طارق  الكوميدي  الفنان 
الش���عيبي، شهاب  العلي، هيا 
حاجي���ة، نواف النج���م، احمد 
العلي وحمد  الشمري، فرحان 
باش���ي، من تأليف فايز العامر 
واخ���راج احم���د احلليل ومن 
انتاج مؤسسة فروغي لالنتاج 

الفني.
يذكر ان الفنان طارق العلي 
ح���ل مؤخرا ضيف���ا على قناة 
»س���كوب« في برنامج »سهرة 
س���كوبية« ف���ي اول ظهور له 
على شاش���ة قناة سكوب بعد 
سوء الفهم الذي كان بينه وبني 
صاحبة القناة االس���تاذة فجر 
السعيد ما جعل املياه تعود الى 
مجاريها، كما قام العلي بإهداء 
القناة برنامجه الكوميدي »وسع 
ص���درك« لعرضه خالل الفترة 
املقبلة مما ح���د أصحاب قناة 
س���كوب على تقبل هذا االهداء 

من الفنان طارق العلي.

وسيواصل عرض املسرحية التي 
حققت جناحا في شباك التذاكر 
وكما هو معروف ان العلي يعرض 
طوال املوسم مسرحيته والتي 
حتظى بحضور جماهيري ارتبط 
مع مسرح الفنان طارق العلي 
حيث يعتبر من افضل املسارح 
التي تعرض مسرحياتها طوال 
الس���نة مما دعا البعض الى ان 
يطلق عل���ى طارق العلي »ملك 

بانكوك« من تأليف امين اجلميل 
واخراج مازن اجلبلي وبطولة 
النجم طارق العلي، عالء مرسي، 
عيس���ى العلوي، وملكة جمال 

تايلند شيري.
ومن جانب آخر سيستأنف 
العل���ي عرض  الفنان ط���ارق 
مسرحيته »بوسارة في العمارة« 
ف���ي مطلع ش���هر م���ارس بعد 
التوقف االضطراري لشهر محرم 

الكويتي وبعد  عند اجلمه���ور 
هذه احملطة الناجحة قررنا انا 
وشريكي عيسى العلوي عرض 
الفيلم في اكثر من دولة خليجية 
بعد توقف عرض الفيلم في دور 
الس���ينما في الكويت في بداية 
يناير وسيعرض في منتصف 
يناير في دبي فأمتنى ان يحوز 

نسبة مشاهدة كبيرة.
يذك���ر ان فيلم »معتوق في 

أحمد الوسمي
بع���د النجاح الكبي���ر الذي 
الكويتي »معتوق  الفيلم  حققه 
ف���ي بانكوك« ف���ي دور عرض 
السينما الكويتية وحقق الفيلم 
ايرادات غير متوقعة لفيلم كويتي 
من خالل رؤية سينمائية عالية 
التقنية بأف���كار كويتية واقبال 
جماهيري ملش���اهدة هذا الفيلم 
مما يش���ير الى ان اجلمهور في 
الكويت لديه االقبال واالقتناع 
بالسينما احمللية متى ما وجدت 
العناصر الرئيس���ية لنجاح اي 
فيلم منها النص اجليد والتقنيات 
والرؤية االخراجية والتي تساعد 
املمثل على االبداع واظهار طاقاته 
وهذا ما جتسد في فيلم »معتوق 
في بانكوك«، و قرر منتج الفيلم 
العلي وش���ريكه  الفنان طارق 
عيسى العلوي ومن خالل مركز 
الفني عرض  فروغي لالنت���اج 
الفيلم في اكثر من دولة خليجية 
وعربية حيث مت االتفاق مع شركة 
السينما في دبي لعرض الفيلم في 

15 اجلاري للجمهور االماراتي.
وتعتبر هذه اخلطوة اجليدة 
هي بداية انطالق االفالم احمللية 
الى اكبر نس���بة مش���اهدة مما 
يش���جع املنتجني على خوض 
هذه التجربة بعيدا عن هاجس 
اخلوف من الفش���ل واخلسارة 
املادية، وحول هذا النجاح قال 
الفنان ط���ارق العلي: لقد حقق 
فيل���م »معتوق ف���ي بانكوك« 
ايرادات جيدة لم نكن نتوقعها 
وه���ذا دليل على م���دى الوعي 

طارق العلي في مشهد من الفيلم

بوستر الفيلم العلي وعالء مرسي وشيري في الفيلم

»العالج الطبيعي« اليوم على البرنامج الثاني

أماني السويسي أفضل مطربة لعام 2009

بشار جاسم
يبث الي����وم االربعاء برنامج 
»العالج الطبيعي واملجتمع« في 
متام الساعة الرابعة عصرا على 
اذاعة البرنامج الثاني وهو برنامج 
يختص باالمور العالجية عن طريق 
العالج الطبيعي وأهميته في احلياة 
واملجتمع النه يساهم في الكثير 

من العالجات ألفراد املجتمع.
وموضوع حلقة اليوم عن صحة 
املرأة اثناء فترة احلمل وبعد الوالدة 
حيث يستضيف البرنامج اليوم 
كال من د.هدية الش����طي ود.هناء 

اخلميس.
يذك����ر ان برنام����ج »الع����الج 
الطبيعي واملجتم����ع« من تقدمي 
االختصاصي����ة س����هى ابويابس 
واعداد س����هى ابوياب����س وهاني 
االمير وناصر قاسم واخراج احمد 

األمير.

بعد منافسة قوية على 
مدى شهر كامل على مركز 
افضل مطربة شابة انتزعت 
النجمة التونس���ية أماني 
اللقب وذلك  السويس���ي 
بعدم���ا انهالت الرس���ائل 
 top of اخللوية على برنامج
the tops من مختلف الدول 
العربية، وكانت قد دخلت 
املنافس���ة بأغنية وڤيديو 
التي  كليب »سيبها علي« 
حصدت النجاح الكبير على 
مختلف احملطات العربية.
التي  أماني السويسي 
احتلت املركز االول تفوقت 
بذلك على منافستيها ميريام 

عطاهلل وشذى حسون.
امان���ي موج���ودة في 
بي���روت لتصوير غالف 
ألبومها اجلديد ولالشراف 
عل���ى اللمس���ات االخيرة 
لأللبوم اجلدي���د املتوقع 
الش���هر  ص���دوره خالل 

املقبل.

أسرة البرنامج

أماني السويسي

بعد أن رشحها الفنان أحمد عيد

سيرين عبدالنور بطلة فيلم »رجل لكل النساء«
واحدة ڤيدي����و كليب منذ أكثر 
من عام وال أعرف السبب وراء 
ذلك، في حني ان هناك مطربات 
ومطربني في »روتانا« صوروا 
أكثر من أغنية في وقت قصير. 
وتابعت: أنا ال أريد ان اتهم أحدا 
ولكن اجلمهور نفسه شعر بأن 
هناك شيئا ما جتاهي بسبب قلة 
إنتاجهم لكليباتي ولهذا نظموا 
املظاهرة، وهي لم تكن مظاهرة 
باملعنى السياسي ولكنها كانت 
تعبيرا عن حبهم لي، وأنا سعيدة 
جدا بهم واعتبر حبهم وس����اما 

على صدري.
وحول مغادرتها روتانا قالت: 
لم يحدث أي كالم في هذه النقطة 
و»روتانا« ش����ركة كبيرة وأنا 
ممتنة النضمامي لها لكن هناك 
أشياء لن أحتدث عنها اآلن قبل ان 

التقي مبسؤولي »روتانا«.
أما ع����ن املش����كلة مع جان 
ماري رياش����ي، فقالت سيرين 
انه »اب����ن عيلة« وه����ي أيضا 
وعليها توضيح بعض النقاط 
التي أثارها، أضافت: »موقعي في 
املجتمع مهم جدا وال يسمح لي 
بأن أغار من أحد، وهو طالبني 
باملبلغ في حني ان املبلغ يجب ان 
يطالب به املنتج واملنفذ للعمل 

في الشركة«.
وحول م����ا إذا كانت تنتظر 
مش����اركة كاظ����م الس����اهر في 
الذي أعلن  الغنائي  »الدويتو« 
عن����ه أخي����را ث����م الرحيل عن 
»روتانا« قالت: ال أدري ما عالقة 
العمل مع فنان كبير مثل كاظم 
الساهر بعالقتي بشركة اإلنتاج، 
ف� »الدويتو« سيتم قريبا إن شاء 
اهلل، وهو شرف كبير لي على 
أي حال، وأن����ا فخورة بالغناء 
مع واحد من سالطني الغناء في 
العالم العربي وأتلهف لتنفيذ هذا 

العمل قريبا إن شاء اهلل.

ان املسلسل يعرض على قناة 
TF1 الفرنسية مترجما باعتباره 
مسلسال يس����لط الضوء على 

مشكلة واقعية.
أما ح����ول تنظيم بعض من 
أنصارها ملظاهرة أمام ش����ركة 
»روتانا« في بيروت لتصوير 
كليب »العيون العس����لية« لها 
الش����ركة  وحول خالفاتها مع 
وجتاهله����ا لها وم����ا ُيقال انها 
ستغادرها فقالت سيرين: كان 
شيئا غريبا ولم أصدقه عندما 
قيل لي لكنني كنت أكثر الناس 
س����عادة وأن����ا أرى بعضا من 
جمهوري يق����ف أمام »روتانا« 
ليطالبوا مبزي����د من تصوير 
الكليبات ألغاني ألبومي الغنائي، 
انن����ي قدمت أغنية  واحلقيقة 

من خالل أدواري، ففي »ابنتي« 
تناولنا موضوع تربية األوالد 
بطريقة خاطئة، وفي »غريبة« 
كانت الرسالة ان وراء كل رجل 
عظيم امرأة، أما في »السجينة« 
فجسدنا صورة املرأة املظلومة 
التي تتعرض لالعتداء النفسي 

والضرب«.
أضافت سيرين انهم حاولوا 
من خالل »سارة« ان يلقوا الضوء 
على أم����ور اجتماعي����ة ومنها 
ض����رورة وضع ح����زام األمان 
واالبتعاد عن التدخني في مشاهد 
العمل، كما تقول الكاتبة كلوديا 
انها سألت محامني  مرشيليان 
واستفسرت عن بعض احلاالت 
عند كتابتها النص ولذلك أتت 
القصة واقعية. وأشارت سيرين 

التي ش����عرت بها عقب عرض 
الفيلم وهو ما يؤكد س����عادتي 

جدا بهذا الفيلم.
سيرين التي تطل اليوم على 
جمهورها من خالل مسلس����ل 
»سارة« الذي يعتبر حديث الناس 
اليوم، تشهد الساحة أيضا حديثا 
من نوع آخ����ر يتعلق بخالفها 
مع املوزع جان ماري رياشي. 
عن »سارة« الذي يعالج مشكلة 
اجتماعية تقول سيرين انها جتد 
ظلما ف����ي القانون بحق املرأة، 
فالقانون قد يحرمها من اوالدها 
حتى بعدما متنح حضانتهم في 
حال قررت االرتباط بش����خص 
آخر«. وتتابع: لقد حرصت منذ 
البداية من خالل املسلسالت التي 
قدمتها ان أحمل رسالة معينة 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
رشح املمثل املصري أحمد 
الفنانة سيرين عبدالنور  عيد 
ملشاركته بطولة فيلمه اجلديد 
»رجل لكل النساء« والذي سيبدأ 
تصوي����ره قريبا ليكون جاهزا 
للعرض خالل موس����م الصيف 
الق����ادم. تدور أح����داث الفيلم 
في إطار رومانس����ي، رجل لكل 
النس����اء من تأليف أحمد عيد 
واخراج س����اندرا نشأت، يذكر 
ان آخر أعم����ال أحمد عيد كان 
فيلم »رامي االعتصامي« والذي 
عرض بداية العام املاضي وحقق 

جناحا محدودا.
س����يرين الت����ي أطلت على 
اجلمه����ور املص����ري والعربي 
من نافذة واسعة جدا مع جنم 
كوميدي كبير له جمهور عريض 
في الوطن العرب����ي هو محمد 
هنيدي، لكنها اس����تطاعت بعد 
فترة ان تفتح أبوابا من خالل 
مش����اركتها في عمل واحد مع 
النجم العاملي عمر الش����ريف، 
وهي ليس����ت ممثلة فقط وامنا 
فنانة تنظم لها املظاهرات أيضا، 
ويعرض عليه����ا قيصر الغناء 
كاظم الس����اهر ان تشاركه في 

أحدث أعماله.
واليوم تعرض إحدى القنوات 
الفضائية فيلم »رمضان مبروك 
أبوالعلمني« وهو ما يراه البعض 
جناحا جديدا له����ا بعد عرض 
الفيلم سينمائيا منذ عام وتقول 
سيرين عن األمر: احلقيقة انني 
أشعر اآلن بأن جناحي في هذا 
الفيل����م الي����زال متواصال منذ 
عرضه األول وحت����ى اآلن فال 
الناس ينادونني بنجالء  يزال 
وجدي، ومازالوا يغنون أغاني 
الفيلم وصحيح كنت مشهورة في 
لبنان والوطن العربي كله لكني 
لم أكن مش����هورة بهذه الدرجة 

سيرين عبدالنور


