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ممثلة ما »سلمت« من لسان 30
احد املنتج���ن بعد تأخيرها 
اللي زاد عن حده للوكيشن 
انها تدرس  التصوير بسبة 
عيالها مثل ما تقول.. بوطبيع 

ما ييوز من طبعه!

ف���ي االذاعة  مخ���رج 
انه راد  ميشي ويسولف 
الخ���راج البرامج مع انه 
 مطرود منها بسبة سوالفه 
ألنه صاحبه كان املدير.. 

عشم ابليس في اجلنة!

تأخير إبليس
مقدمة برنامج منوع بعدما 
اعلنت في اجلرايد انه احدى 
املتصالت اهدتها سيارة فاخرة 
وملا ط���ال انتظارها هااليام 
تقول للي يس���ألها عنها انها 

باعتها.. خير ان شاء اهلل!

هدية

اسامة فودةحمود عادلخالد األنصاريعبداهلل غازي املضف

زهرة اخلرجي

إلهام شاهني منى زكي

قمر ميريام فارس

عبدالحميد الخطيب
توجهت النجمة زهرة اخلرجي 
الى االمارات العربية املتحدة وحتديدا 
الى امارة الفجيرة وذلك تلبية لدعوة 
من القائمن على مهرجان الفجيرة 
العاملي  املس���رحي للمونودرام���ا 
الرابع الذين اش���ادوا مبش���وارها 
وعطائها الطويل في مسرح الصغار 

والكبار.
ومن املعروف ان اخلرجي كانت 
تتواجد في لن���دن الفترة املاضية 
الفحوصات  وذلك الجراء بع���ض 
الطبية الدورية العادية عند طبيبها 
اخلاص، ومن املتوقع عودتها إلى 
الديرة قريبا الس���تئناف أعمالها 

الفنية.
يذكر ان مهرجان الفجيرة الدولي 
الرابع للمونودراما افتتح اخلميس 
املاضي ويستمر حتى 22 اجلاري 
ويس���تضيف نحو 250 شخصية 
عربية وعاملية فاعلة في املس���رح 
والثقافة والسينما والفنون واإلبداع، 
من نحو 42 دولة عربية وأجنبية، 
وم���ن بن ه���ؤالء الضيوف زهرة 
اخلرجي، س���عاد عبداهلل، جاسم 
النبهان، عبدالعزيز السريع، نور 
الشريف، إبراهيم بحر، رفيق علي 
أحم���د، املنجي ب���ن إبراهيم، ثريا 
جبران، سميرة الوهيبي، د.فاضل 
خليل، نبيل املشيني، أسعد فضة، 
يوس���ف اجلراح، غامن السليطي، 
علي الكيالني، نادر القنة، فاليري 

كازانوف، ليدي���ا هوداك، جوالنتا 
س���وتوويك، نينا مازور، هاكوب 
غازرتشيان، الريسا شوفينيدان، 
أورس���وال ويردنب���رغ، وعدد من 

االعالمين والنقاد.
كما يستضيف املهرجان، األمن 
الع���ام للمجلس الوطن���ي للثقافة 
والفن���ون واآلداب ب���در الرفاع���ي 
الوطني  ومديرة املسرح باملجلس 
العياد، ورامندو ماجومادار  كاملة 
 ITI« رئيس الهيئة الدولية للمسرح
يونس���كو«، وجاسن بوكو رئيس 
رابطة كتاب املسرح الدولية، حيث 
يش���ارك الضيوف ف���ي اجتماعات 
وورشات عمل املهرجان وعروضه 
املس���رحية، باإلضافة إلى أنشطة 
ثقافي���ة واجتماعية وإنس���انية، 
كلقاءات اجلمهور، وزيارات مراكز 
رعاية وتأهي���ل ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وتأتي دورة عام 2010، في اطار 
سعي هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم 
إلى ايجاد موقع متميز لها في النشاط 
الثقافي العاملي، وهو األمر الذي أشاد 
به تقرير صادر عن منظمة اليونسكو 
أخيرا، كما تسعى الهيئة إلى الترويج 
السياحي إلمارة الفجيرة، بوصفها 
واحدة من إم���ارات دولة اإلمارات 
العربية املتحدة التي تتميز مبوقع 
جغرافي س���احر على خليج عمان 
أثرية ومنشآت سياحية  ومبواقع 

حديثة بالغة التطور واجلمال.

القاهرة ـ سعيد محمود
تتولى الفنانة املصرية منى زكي حاليا إنتاج 
مسلس���ل جديد بعنوان »امرأة في ورطة« تقوم 
ببطولته الفنانة إلهام شاهن، وسيكون هذا املسلسل 
ثاني عمل تلفزيوني تنتجه شركتها »يونيفرسال« 

ملالكتها منى زكي.
ومن املقرر ان تتولى املخرجة غادة سليم إخراج 
العمل الذي س����تدور أحداثه في إطار تشويقي حول 
سيدة ثرية اس����مها ندى تتزوج من وزير ثم ميوت 
زوجه����ا وترتبط بعالقة حب م����ع رجل آخر تنتهي 
بالزواج، وبعد فترة قصيرة يتعرض زوجها للقتل 
وبعد التحريات والتحقيقات تنطبق عليها كل مواصفات 
القات����ل وتدور حولها الش����بهات، وبالفعل تتعرض 

لإلعدام الى ان تتطور األمور وحتدث املفاجأة.

وعن اختيار العمل قالت منى: »في احلقيقة لم 
أعد أجد الوقت الكافي الذي يجعلني أدقق في أمور 
شركة اإلنتاج واختيار األعمال التي تنوي انتاجها 
عل���ى عكس بداية افتتاحي للش���ركة، حيث كنت 
أهت���م بكل األمور اخلاصة بها ألنني كنت متفرغة 
متام���ا لها ألكثر من عامن كنت أقضيها بعيدا عن 
التمثيل ولذلك تركت األمر للمتخصصن بالشركة 
وأنا أثق في اختياراتهم وبالتأكيد سيكون العمل 
مميزا، خاصة ان الفنانة إلهام شاهن وافقت على 

القيام ببطولته«.
وعلى صعيد آخر، كش���ف السيناريست أمين 
سالمة انه يعكف حاليا على كتابة السيناريو وقد 
انتهى بالفعل من خمس عش���رة حلقة من العمل 

الذي يراهن على جناحه.

منى زكي تنتج »جريمة قتل« إللهام شاهين

تشارك مع نحو 250 شخصية عربية وعالمية

الخرجي في مهرجان الفجيرة المسرحي للمونودراما الدولي الـ 4

FM بدأت األحد للكاتب عبداهلل غازي المضف وتميزت باألحداث المشوقة على مارينا

أولى حلقات المسلسل اإلذاعي »دايمًا حبيبتي«
تعد بكثير من الرومانسية والتشويق

دارين العلي
»احلن صار عم����ري 18« خالد الذي 
يعاني عدم اهتمام األهل به وتوبيخهم 
الدائم له بل����غ 18 عاما أمس األول دون 
ان يكترث له أحد أو يتذكر ذلك س����وى 

ملى«.
ملى لم تظهر فجأة في أحالمه أو يظن 
في البداية بأن أحالمه تنظم له حفلة في 
عالم مليء باخلضرة والطيور واخلير 
والسالم، بحيرة هنا، منزل جميل هناك، 

خرير املياه وحفيف أوراق األشجار وحفلة 
لعيد ميالد خالد ال� 18 لم يجد لها مثيال 

منذ وجوده في هذه احلياة.
ولكن حن يستيقظ يكون أهله في عالم 
آخر، عامله احلقيقي يبكون وينتحبون 
عليه لدخوله غيبوبة اس����تمرت 3 أيام 

كان هو فيها في عالم آخر.
هي أحداث احللقة األولى من املسلسل 
اإلذاعي »حبيبتي داميا« للكاتب عبداهلل 
غازي املض����ف إخراج حمود عادل الذي 

تبثه حالي����ا إذاعة املارينا FM بأصوات 
مذيع����ي املارينا الذين أبدعوا في أدائهم 
التمثيلي، حيث مث����ل خالد األنصاري 
ش����خصية خالد واملذيعة ملى شخصية 
ملى وأسامة فودة )د.فودة( وغيرهم من 

فريق املارينا املتميزين.
احللقة األولى من املسلسل تضمنت 
بالكثير م����ن املؤث����رات الصوتية التي 
اعتمدها املخرج والتي جتعلك تش����عر 
بأنك ترى املش����اهد فعال وتعيش داخل 

القصة.
احللقات املقبلة من املسلسل ستظهر 
بحسب كاتبه الكثير من األحداث الدرامية 
املشوقة اجلديدة على املستمع وستكون 
حبكة املسلس����ل رائعة ومش����جعة وال 
تخلو من املشاهد الرومانسية املمزوجة 

بالكوميديا احملببة الى قلوب اجلميع.
املسلسل يبث عند الساعة 12.30 ظهرا 
ويعاد بثه عند العاشرة مساء على املارينا 

.FM

أكدت أنها ليست منزعجة من هجومها عليها

ميريام فارس: أنصح قمر بالعالج النفسي
القاهرة ـ سعيد محمود

المطربة اللبنانية ميريام فارس ردت 
على هجوم المغنية قمر التي أعلنت 
منذ فترة أن ميريام تحاربها وتسعى 
ل� »تطفيش����ها« من شركة »ميلودي« 

لإلنتاج.
قالت ميريام في تصريحات صحافية: 
»أنا ال أعرف هذه اإلنس����انة، وال أريد 
التعرف عليها ألن����ي غير مهتمة بها، 
ولست معجبة بها وال بطريقة تفكيرها، 
حتى عندما كنا ننتمي لنفس الشركة لم 
أكن أعرفها، كما أني لم أرد عليها مسبقا 

ألني »مش فاضية لها« وال أعرفها«.
وتابعت: أنا لس����ت منزعجة منها، 
وأتمنى لها أن تسارع لعالج نفسها لدى 
طبيب أمراض نفسية، فهذا ما سمعته 
عنها، وأنا لس����ت على اس����تعداد أبدا 

ألضيع وقتي في مثل هذه التفاهات.
 يذكر أن ميريام أعلنت مؤخرا في 
بي����ان إعالمي، انفصالها عن ش����ركة 
 إدارة األعمال »ميوزك إز ماي اليف« أو 
»الموسيقى حياتي«، التي تولت إدارة 

اعمالها في الفترة الماضية.
من جان����ب آخر تط����رح المطربة 
»قمر« مع شركة »مزيكا« التي يملكها 
محسن جابر البوما يحمل اسم »حلوة« 
ويضم 11 اغنية بين اللهجتين اللبنانية 
والمصرية. وكانت قد فسخت »قمر« 
عقدها مع شركة »ميلودي« التي يملكها 
جمال مروان بعد المشاكل التي وصلت 

الى المحاكم. 
»قمر« تتعاون في األلبوم »حلوة« مع 
الشعراء هاني الصغير، أحمد مصطفى، 
أحمد مرزوق، محمد جمعة، محمد رحيم، 
أمير طعمة واحمد فودة، فيما اقتصر 
التلحين لجميع االغنيات على الملحن 
محمد رحيم والتوزيع الموسيقي لكريم 
عبدالوهاب، ناصر االسعد، عادل حقي، 

أحمد شعتوت ومحمد رحيم.
وكان ڤيدي���و كليب أغنية »العتبة 
جزاز« وهي أغنية فلكلورية مصرية 
غنتها س���ابقا المطرب���ة ليلى نظمي، 
وقدمها قمر بتوزيع جديد وستطرحها 
ضمن البومها المقبل. القى استياء كبيرا 

حيث قي���ل ان فيه الكثير من االبتذال 
وااليح���اءات الطافحة بالعري، اغنية 
قمر »العتبة جزاز« التي بدأت بثها في 
فضائيات عربية مؤخرا، وكتب كلمتها 
هاني الصغير ومن الحان محمد رحيم، 
وكان صورها مخرج الفرنسي فابيان 
ديفيس واخت���ار التصوير في تركيا، 
وتنقل في بعض المناطق في اسطنبول، 

خاصة في الحمامات التركية.
من جهة أخرى تقرأ قمر سيناريو 
فيلم سينمائي جديد ستخوض به أولى 
تجاربها السينمائية، رافضة ذكر الجهة 
االنتاجية التي ستتعاون معها، مؤكدة 
ان الميزانية المحددة للفيلم ستكون من 
أكبر ما تم عمله في السينما، رافضة 

اإلفصاح ايضا عن تفاصيل الدور.
يذكر ان قمر منذ بداية مش���وارها 
الفن���ي وه���ي محاطة بك���م كبير من 
المشاكل، بداية من طالقها من الفنان 
آدم، وبعدها مشاكلها مع »ميلودي«، 
ومع الفنانة ميريام فارس ومع جمال 

مروان صاحب »ميلودي«.

لعطاءاتهم في الحركة الفنية الكويتية

»الكويتي« يكّرم البدر والمنيع وغلوم السبت المقبل
 مفرح الشمري

ادارة فرقة  قرر مجلس 
املسرح الكويتي ممثال في 
رئيس���ها احمد الس���لمان 
تكرمي رائدة مسرح الطفل 
القدي���رة عواطف  الكاتبة 
البدر والفنان القدير محمد 
املنيع والفنان القدير عبداهلل 
املقبل  غلوم وذلك السبت 
الفرقة لعطاءاتهم  في مقر 
باحلرك���ة الفنية الكويتية 

واخلليجية.
كم���ا سيش���مل احلفل 
تكرمي فريق عمل مسرحية 
»منولوج غربة« التي شاركت 
في مهرجان الكويت املسرحي 
احل���ادي عش���ر وحصلت 
على جائزتي افضل اضاءة 

وافضل مؤثرات صوتية.
مس���رحية  ان  يذك���ر 
»منولوج غربة« من تأليف 
فيصل العبيد واخراج فيصل 
العمي���ري وبطول���ة علي 
القريني،  احلسيني، نوار 
حن���ان امله���دي، باالضافة 
الى فيص���ل العميري وقد 
اشاد بها الكثير من النقاد 
وضي���وف املهرجان الذين 
اثنوا على الرؤية االخراجية 
الت���ي تصدى له���ا فيصل 
العمي���ري للتعامل مع هذا 

النص الفلسفي.

رائدة مسرح الطفل عواطف البدر

أحمد السلمان


