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مطرب »ابتلش« بعمره بعدما 34
رفض التعاون مع احد املطربني 
الشباب اللي قاعد يروج هااليام 
انه هاملطرب ما عنده شي يديد 
وفيلمه محترق من زمان.. عيل 

ليش تبي تتعاون معاه!

ممثلة بعدما »اشرقت« في 
احد االعمال الدرامية وحققت 
ش���هرة حلوة عند املشاهدين 
هاالي���ام تفكر انها تعتزل ألن 
الفن مثل ما تقول صعب.. توچ 
دريتي، احلمد هلل ع السالمة!

تعاون صعب

بعد أن صوتوا على أدائهما في أغنية »يا منيتي«

مشاهدو تلفزيون الكويت: أصالة أفضل من أحالم

مفرح الشمري
تفوقت املطربة السورية أصالة نصري على 
املطربة اإلماراتية أحالم بشهادة أسرة البرنامج 
املنوع »الليلة عندنا سهرة« التي عرضته القناة 
األولى والفضائية الكويتية السبت املاضي بعد 
ان اختارها املشاهدون على انها األفضل في تأدية 
أغنية »يا منيتي« من خالل التصويت الذي أعلنت 

نتائجه في نهاية احللقة األمر الذي أثلج صدور 
عش���اق أصالة وعبروا ع���ن فرحتهم بهذا الفوز 
الساحق في مواقعهم اإللكترونية مما حدا بعشاق 
املطربة اإلماراتية أحالم إلى أن يردوا عليهم في 
مواقعهم اإللكترونية ان مطربتهم أحالم ستبقى 

دائما هي جنمة اخلليج األولى »مهما صار«.
أسرة البرنامج املكونة من املخرجني علي الريس 

وع��مار املوس�������وي واملعدين قاسم عبدالقادر 
ومشعل اشكناني ومح����مد الدريع واملذيعني نادر 
كرم ورود حيات كانوا »محايدين« في التصويت 
الذي تركوه للمش���اهدين خاص���ة عندما أعلنوا 
نتائجه وجهوا التحية لكل من املطربة السورية 
أصالة نصري واملطربة اإلماراتية أحالم، متمنني 
لهما التميز دائما في الساحة الغنائية اخلليجية 

والعربية.
برنامج »الليلة عندنا سهرة« كشف للمشاهدين 
ان العندليب األسمر عبداحلليم حافظ قد صّور 
ثالث أغنيات بأسلوب الكليب لتلفزيون الكويت 
وهي »أقول أحبك« و»بالش عتاب« و»خايف مرة 
أحب« حيث ان األخيرة عرضت في البرنامج الذي 
عرض ايضا تصويرا نادرا للموس���يقار الراحل 

فريد األطرش وهو يعزف مقطوعة موس���يقية 
عل���ى »العود« ملدة 9 دقائق وهو تصوير خاص 

لتلفزيون الكويت.
وكان��������ت مف���اجأة احل����لق���ة األول��ى من 
البرنامج عرض أغنية للفنانة الشعبية الراحلة 
عودة املهنا حيث رافقتها فرقة موس���يقية بآالت 

حديثة.

أحالم علي الريس في غرفة الكونترول

املعد علي حيدر

نادر كرم ورود حيات قبل بداية احللقة

أصالة نصري

إيڤان كركال: هاجسنا التفوق على الذات

»FM يتواصل مع المستمعين برعاية »األنباء« عبر أثير »كويت

مفاجآت سارة للمشاركين
في »اربح مع زين« الليلة

مفرح الشمري
كشف املشرف العام ومعد البرنامج اليومي »اربح مع زين« 
علي حيدر ان هناك مفاجآت سارة جلميع املشاركني في البرنامج 
سيعلن عنها خالل أيام وقبل انطالق معرض »زين وشركائها« 
الذي س���يكون في ال� 22 اجلاري عل���ى أرض املعارض مبنطقة 

مشرف.
 »FM ومتنى حي���در كل التوفيق جلميع مس���تمعي »كويت
خصوصا عمالء »زين« الذين يحرصون دائما على ارسال مسجاتهم 
للبرنامج للفوز بجوائزه املقدمة من »األنباء« و»زين« ومنتزه 
خليفة السياحي و»شركة كون سبت للهواتف« و»سوكر سبورت 
سنتر« و»الفايز للعود والعطور« وصالون كتوركت و»ايه ون« 

لتأجير السيارات.

لون ملكي

متنى أحد املشاركني في البرنامج ان تكون اجلائزة الكبرى من 
نصيبه على شرط ان يكون لون »جيب األودي« ملكيا فردت عليه 
املذيعة حبيبة العبداهلل: شاللون العجيب وان شاء اهلل تتحقق 

أمنيتك وجميع أماني مستمعي برنامج »اربح مع زين«.

اكتساح نسائي

شهدت احللقة املاضية اكتساحا نسائيا من حيث االتصاالت، األمر 
الذي دفع باملذيعة حبيبة العبداهلل لتوجيه »نداء« للشباب باملشاركة 

في فقرات البرنامج حتى ال يكتسح »البنات« جوائزه.

يقول املثل: الباب اللي يجيلك منه 

الريح سده و...

أ ـ بس

ب ـ روح

ج ـ استريح

)فريال حماد(حبيبة العبداهلل في البرنامج

تقدمي مجرد مسرح راقص او عمل استعراضي راقص، بل ان تكون 
اعمالن����ا مرجعا للفن اللبناني العربي، من هنا كركال طبعا ولهذا 
الس����بب املشاهد العربي يجد نفسه في مسرح كركال، صحيح ان 
الفرقة هي فرقة لبنانية لكنها تتكل على الهوية العربية والتراث 
العربي في كل ما تصنعه، وفي كل عمل نعده هناك ابحاث نقوم 

بها كي نستوحي عملنا.
ملاذا حتول مس��رح كركال من مس��رح راقص الى مس��رح غنائي 

يجمع بني الغناء والرقص؟
هذا التحول حصل منذ عشر سنوات الن اجلمهور العربي مييل 
الى السمع واالذن اكثر منها الى النظر و»الفرجة«، من هذا املنطلق 
حاولنا في مسرح كركال ان نقيم نوعا من التناغم بني العني واالذن 
ارضاء للبيئة التي نعيش فيها علما بأنه في الغرب يطغى 
املسرح الراقص على املسرح الغنائي وجمهور املسرح 

الراقص يفوق جمهور املسرح الغنائي.
تنتظر الفرقة جولة عاملية، ماذا عنها؟

مسرحنا صار معروفا في عواصم عاملية عدة 
وكم����ا تقدم اي اوبرا او باليه في اي بلد غربي، 
ف����ان فرقة كركال تقدم ايض����ا عروضها على 
مس����ارح عاملية وفي ش����هر مايو سنكون في 
 Palais des cengres باريس على خشبة مسرح
الذي يعتبر اهم املسارح في فرنسا، كما سنكون 
في لندن في ش����هر اغسطس وفي شنغهاي في 
الصني، كذلك طلبنا منذ اليوم كي نقف على احد 
املس����ارح االميركية في واشنطن في العام 2012، 
وهذا يعن����ي ان الغرب صار يدرك من فرقة كركال 

وما مستواها.
كم يعني لكم الوقوف على خش��بة مسارح غربية او 

عاملية؟
يعنين����ا الن في ذلك دلي����ال على ان الغرب 
بحاجة الى فن مصدره الش����رق االوسط، 
فالش����رق هو منبع احلضارة والفن 
واالبداع والغرب بحاجة الى التعرف 

غير الصورة الى صورة اخرى 
التي طغت السياسية 

ما  عل����ى 
في  عداه����ا 
السنوات العشر 
االخيرة، واالكيد 
ان����ه ال ميك����ن 
حتقي����ق تقارب 
الش����عوب  ب����ني 
اال  واحلض����ارات 
م����ن خ����الل الف����ن 
والرسالة  والثقافة 

االنسانية.

بيروت ـ بولين فاضل
أكثر من خمس واربعني سنة هو عمر فرقة كركال. عمر أمضته 
ف����ي اإلبداع الذي ال يعرف احلدود رغ����م ان الفرقة بلغت مصاف 

العاملية وأعمالها ُتعرض على خشبة مسارح عواصم عربية.
»كركال« التي حتولت اليوم الى مؤسسة اساسها األب عبداحلليم 
كركال واالبن ايفان واالبنة اليس����ار حتل����م بالكثير وتقدر على 
الكثير وفي العام 2012 ستكون الفرقة في واشنطن بعدما جالت 
في فرنسا واجنلترا وعواصم عربية عدة ووصلت »مواصيلها« 

حتى الى الصني.
»األنباء« التقت إيڤان كركال في هذا اللقاء:

املع��روف ع��ن فرقة كركال انها في ورش��ة حتضي��ر دائمة، فما 
جديدكم بعد انتهاء عرض مسرحية »زايد واحللم« في بيروت؟

ثمة عرض في فرقتن����ا وهو أن نكون ليلة افتتاح 
اي عمل مسرحي جديد قد بلورنا او اخترنا فكرة 

العمل املقبل. من هنا بعد انتهاء عرض مسرحية 
»زايد واحللم« ثمة مش����اريع كثيرة تنتظر 
الفرقة سواء في لبنان او في العالم العربي 

او حتى في عواصم عربية.
هناك انطباع بأن أعمال »كركال« هي عربية 

اكثر مما هي لبنانية ما تعليقك؟
أعمالنا مبنية على مواضيع عربية وغير 

عربية، ففي مسرحية »اخليام السود« عملنا على 
التراث وفي مسرحية »األندلس املجد الضائع« 

قدمنا احلضارة العربية وفي مس����رحية »أليسار 
ملكة قرط����اج« كانت احلض����ارة اللبنانية هي 

احملور وفي »اوبرا الضيعة« كان كل التركيز 
اللبناني،  الفولكل����ور  على 

يعني نحن نتنقل بني 
املواضيع ونعطي كل 

موضوع مقتضياته 
واجواءه.

تع�يشون  كم 
ج������س  ه���ا
ر  ا الس��ت��مر ا

في النجاح؟
االستمرار 
النجاح  ف����ي 
امر في غاية 
الصعوبة، لذا 
السؤال الذي 
نطرحه دائما 
هو »الى اين 

س����نتجه 
بع����د؟« ألن 
ليس  هدفنا 

مدير انتاج »أشعل« الفتنة 
بني مخرج وبطلة عمله اليديد 
بعدما قال للمخرج ان بطلته 
تقول عنه ما يعرف يخرج الشي 
الل���ي خلى املخرج يقلص من 

مشاهدها.. حرام عليك!

فتنة


