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إلهام شاهني

إلهام شاهين راهبة في »هابي فالنتين«
القاهرة ـ سعيد محمود

حتدثت الفنانة إلهام شاهني عن دورها في 
الفيلم اجلديد »هابي فالنتني« في االحتفالية 
التي أقامها نادي »ليونز« غاردن سيتي ألبطال 
مسلس����ل »خاص جدا«، وفيلم »واحد صفر« 
حيث قالت ان فكرة الفيلم مهمة جدا لتعزيز 
فكرة املواطن����ة، وإبعاد ش����بح الفتنة الذي 
يطل من فترة ألخرى، وأقدم فيه دور سيدة 
مسيحية تتزوج من رجل مسلم وتنجب منه 
أبناء مس����لمني، ثم تنفصل عنه وتتحول الى 

راهبة وهو تأليف شهيرة عبدالسالم وإخراج 
منال الصيفي.

وعما تردد من ان الرقابة رفضت سيناريو 
»هابي فالنتني« ذكرت ان هذا الكالم غير صحيح 
اطالقا ألن الفيلم لم يعرض على الرقابة بعد 

فكاتبته انتهت منه منذ أيام قليلة.
يذكر ان آخر أعمال إلهام التلفزيونية كان 
مسلسل »عشان ماليش غيرك« اخراج رضوان 
ش����اهني تأليف عاطف البك����ري، وعرض في 

رمضان املاضي.

فرقة المسرح الكويتي كّرمت روادها بحضور »أميرة العرب« فريحة األحمد

عبدالحسين عبدالرضا: السلمان »يستاهل العنوة«

مفرح الشمري
اللجنة  بحضور رئيس���ة 
العلي���ا جلائ���زة األم املثالية 
الرئيس���ة  املتميزة  لالس���رة 
الفخرية لفرقة املسرح الكويتي 
الشيخة فريحة االحمد والعمالق 
عبداحلسني عبدالرضا وعدد من 
الفنانني، اقامت مساء امس االول 
فرقة املس���رح الكويتي ممثلة 
برئيس مجلس ادارتها الفنان 
احمد الس���لمان حفال تكرمييا 
لعدد من روادها ورواد احلركة 
الى  الفنية بالديرة، باالضافة 
تكرمي رئيس���ة اللجنة العليا 
املثالية لالس���رة  جلائزة االم 

املتميزة الشيخة فريحة االحمد 
بعد حصولها على لقب »أميرة 

العرب«.
بدأ احلفل بكلمة من صاحب 
الفنان احمد السلمان  الدعوة 
رحب فيها بالضيوف احلاضرين 
وعلى رأسهم الشيخة فريحة 
األحمد الرئيسة الفخرية لفرقة 
املس���رح الكويت���ي والعمالق 
عبداحلسني عبدالرضا، موضحا 
ان الهدف من هذا االحتفال هو 
لم شمل اهل الفن واالعالم وهي 
عادة حترص فيها فرقة املسرح 
الكويتي على تكرمي نخبة من 
اعضائها الذين اعطوا واليزالون 

يعطون من كل قلبهم للفرقة.
ومن ثم مت تكرمي رئيس���ة 
العليا جلائ���زة االم  اللجن���ة 
املثالية لالسرة املتميزة الشيخة 
فريحة االحمد حلصولها على 
لق���ب »أميرة الع���رب« والتي 
عب���رت ع���ن س���عادتها بهذه 
الب���ادرة قائلة: انه من دواعي 
سروري واعتزازي ان اتشرف 
بتكرميكم لي مبناسبة حصولي 
على هذا اللق���ب الذي اعتبره 
تكليفا ال تش���ريفا حلمل لواء 
التطوعي خلدمة بلدي  العمل 
احلبيب الكويت وبهذه املناسبة 
اهدي هذا اللقب لصاحب السمو 

األمير الش���يخ صباح األحمد 
ولكل مواطن يعيش على هذه 

االرض الطيبة.
واضاف���ت: ان كان البد من 
املبدعني  تكرمي ارجو تك���رمي 
واملتميزين من ابناء بلدي في 
جمي���ع املج���االت والقطاعات 
وال ش���ك ف���ي ان ه���ذا اللقب 
الذي حصلت عليه سيدفعني 
للعمل الدؤوب واملثمر ملستقبل 
الكويت واجيالها املقبلة حتى 
نسلم الراية ملن بعدنا لنرسم 
حاضرنا ومستقبلنا ونربطهما 
مباضينا املجيد فيلتقي احلاضر 
باملاضي واملس���تقبل من اجل 

وحدة وطنية متكاملة.
تال ذلك تكرمي رواد الفرقة 
وهم رائدة مسرح الطفل الكاتبة 
القديرة عواطف البدر والفنان 
القدير محم���د املنيع والفنان 
القدير عبداهلل غلوم، باالضافة 
الى تكرمي عدد من رواد احلركة 
املس���رحية مثل الفنان القدير 
ابراهيم الصالل واملخرج القدير 
عبدالعزيز السريع وتكرمي اسرة 
مسرحية »منولوج غربة« التي 
شاركت بها الفرقة في مهرجان 
الكويت املسرحي احلادي عشر، 
وهي من تأليف فيصل العبيد 
واخراج فيصل العميري وبطولة 

فيصل العميري، علي احلسيني، 
حنان امله���دي، نوار القريني، 

نصار النصار والطفلة كنان.
بعد االنتهاء من حفل التكرمي 
العمالق عبداحلس���ني  الق���ى 
عبدالرضا كلمة لوسائل االعالم 
شكر فيها اسرة فرقة املسرح 
الفنان  الكويتي وعلى رأسهم 
الذي وصفه  الس���لمان  احمد 
بالفن���ان املتواصل مع زمالئه 
وقال: لقد حرصت على احلضور 
النه فنان »يس���تاهل العنوة« 
متمني���ا كل التوفي���ق لفرقة 
املسرح الكويتي في مشاركتها 

املقبلة.

العمالق عبداحلسني عبدالرضا

تكرمي الطفلة كنان

تكرمي رائدة مسرح الطفل عواطف البدر الفنان الكبير محمد املنيع والنجم أحمد السلمان يكرمان الشيخة فريحة األحمد

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ 16

هاني النصار يبحث عن »الحرية« في الدسمة
مفرح الشمري

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي في دورته 
ال� 16 وبحضور األمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي واألمني العام املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية عبدالهادي العجمي وعميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية باإلنابة د.فهد السليم 
مت تقدمي العرض املسرحي »العصفور األحدب« للكاتب 
السوري الراحل محمد املاغوط وهو من اخراج استاذ 
قسم التمثيل واالخراج باملعهد هاني النصار وبطولة 
عيسى ذياب، حمد أشكناني، منصور حسني املنصور، 
عيسى احلمر، أيوب دشتي وقد قامت بأدائه فرقة املعهد 
وذلك مساء أمس األول على خشبة مسرح الدسمة. 
فكرة العمل تدور حول مجموعة من السجناء عاشوا 
سنوات النكسات العربية »1948 – 1956 – 1967 – 1990« 
التقوا مصادفة في أحد املعتقالت حيث يتحدث كل منهم 
عن الظروف التي أدت الى الزج بهم خلف القضبان 
ويحلمون باحلرية من خالل رؤيتهم لل� »طائر« الذي 

عاش احللم معه����م وفي حلظة يتحولون الى ابطال 
عندما يقتلون حارس الس����جن الذي كان يشكل لهم 

حالة الرعب لبطشه في تعذيبهم.
عقب العرض املسرحي أقيمت ندوة تطبيقية ملناقشة 
العرض أدارها الفنان القدير عبدالرحمن العقل وشارك 
بها د.أسامة بوطالب الذي أشاد بالعرض ومبخرجه 
الذي اس����تطاع ان يحول نص����ًا نثريًا للراحل محمد 

املاغوط الى عمل مسرحي جدير باالحترام.
ومن جهته شكر اس����تاذ قسم التمثيل واالخراج 
هاني النصار املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
على اعطائه الفرص لعرض مسرحيته مطالبا إياهم 
بإقامة مهرجانات مسرحية خالية من اجلوائز حتى 

يكون هناك إبداع فيما يقدم.
يذكر انه سبق لفرقة املعهد العالي للفنون املسرحية 
عرض هذه املسرحية في مهرجان اجلامعات الدولي 
الذي أقي����م في يوليو املاض����ي بالعاصمة اللبنانية 

ومهرجان أيام املسرح للشباب.

برعاية »األنباء« و»زين« وعدد من الشركات الوطنية

40 فائزًا بجوائز »ألو فبراير« في حلقته األولى
 مفرح الشمري

انطلق برنامج »ألو فبراير« الذي يبث عبر موجات 
محطة »كويت FM« مس����اء امس، حيث شهدت حلقته 
االولى تدافعا كبيرا من املشاركني، خصوصا مشتركي 
»زين« وذلك رغبة منهم في الفوز بإحدى جوائز البرنامج 
الذي يعده علي حيدر وخديجة دش����تي ويقدمه أحمد 
املوسوي وحنان جابر ويخرجه نايف الكندري، بينما 

تنس����يق اتصاالته يتصدى له رامي الش����عار وجميل 
اقبال، ويس����تمر حتى نهاية شهر فبراير املقبل يرعاه 
عدد من الشركات واملؤسسات الوطنية مثل »األنباء«، 
»زي����ن«، »منتزه خليفة الس����ياحي«، »املنار كلينك«، 
»صالون كتوركت«، »كون س����بت للهواتف«، »الفايز 
للعود والعطور«، »معهد كراون بالزا الصحي«، »أتيليه 

مودا ستايل« وآخرين.

وقد فاز في احللق����ة االولى من البرنامج ما يقارب 40 
فائزا مما يعني ان احللقات املقبلة ستشهد كثافة عالية من 
االتصاالت للفوز بجوائز البرنامج املخصص فقط ملشتركي 
»زين«، حيث اس����تطاع املخرج املتألق نايف الكندري من 
خالل موسيقاه اجلميلة ان يستقطب املستمعني للمشاركة 
في »الو فبراير« والذي يبث يوميا من 7:30 مساء وحتى 

.»FM 9:30 عبر اثير محطة »كويت

أصغر دولة خليجية من حيث املساحة البحرين
أ ـ نعم         

 ب ـ ال

)فريال حماد(علي حيدر يتوسط أحمد املوسوي ونايف الكندري

)أنور الكندري(مشهد من مسرحية »العصفور األحدب«

)كرم دياب(تكرمي عبدالعزيز السريع


