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ممثلة ما »سلمت« من لسان 
زميلة لها في عملها اليديد بعد 
ما كلت من حواراتها في مشهد 
حزين ولوال تدخل املخرج حلدث 
ما ال حتمد عقب���اه.. احلمد هلل 

والشكر!

حوار
ممثل مش���هور مبتلش فيه 
منتج عمله اليديد النه مو حافظ 
دوره ومو راحم فريق عمله من 
اللي  إعادة تصوير مشاهدهم 
تك���ون معاه.. ش���كله متعود 

عالّسلق!

حفظ
دكتور من جنسية عربية في 
أحد املعاهد املسرحية مع ان عقده 
منتهي بس للح����ن قاعد يدرس 
الطلبة »خشاشي« واملصيبة يطلب 
منهم موبايالت وأجهزة كهربائية.. 

خووش معهد أكادميي!

تدريس

العجمي: حالتي الصحية جيدة وشكرًا لـ »الشعبي«
مفرح الشمري

أكد األمن العام املساعد للشؤون املالية واإلدارية باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب عبدالهادي العجمي ان حالته الصحية حاليا على ما يرام بعد 
وصوله الى العاصمة البريطانية الستكمال عالجه من الوعكة الصحية التي 
أملت به مؤخرا. واضاف من خالل اتصال هاتفي اجرته »األنباء« لالطمئنان 
على صحته ان الفحوصات الطبية التي اجراها بأحد مستشفيات لندن تبشر 
باخلير ويشعر بعدها بتحسن كبير جدا شاكرا كل من سأل عنه لالطمئنان 
عليه متمنيا لهم الصحة والعافية وطول العمر. وعن احتفال فرقة مس����رح 
الشعبي مبناسبة شفائه قال: هذا ليس بغريب على فرقة املسرح الشعبي التي 
حترص دائما على مثل هذه املبادرات اإلنسانية التي تدل على اصالة اعضاء 
هذه الفرقة وانا اشكرهم جزيل الشكر على هذا االحتفال الذي كنت امتنى ان 
اتواجد فيه لوال شعوري بتعب بعد خروجي من املستشفى وبإذن اهلل حن 
اعود للديرة بعد ثالثة اسابيع سأزورهم وأشكرهم على هذا االحتفال الذي 
حضرته باإلنابة عني مديرة إدارة املس����رح باملجلس الوطني كاملة العياد، 
س����ائال املولى عز وجل ان يلبس اعضاء هذه الفرقة ثوب الصحة والعافية 

حتى تواصل دعمها الالمحدود ملسيرة احلركة املسرحية في الكويت. 
من جانب آخر عقدت اجلمعية العمومية العادية لفرقة املسرح الشعبي 
ملناقشة التقريرين املالي واإلداري لعام 2010/2009 ومت التصديق عليهما بعد 
ان قدم مجلس اإلدارة استقالته وتزكية مجلس إدارة جديد للموسمن القادمن 
 بحضور ممثلي املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وجاء على النحو التالي:

جاسم النبهان »رئيس مجلس اإلدارة«، إبراهيم الصالل »نائب رئيس مجلس 
اإلدارة«، سالم العطوان »أمن السر العام«، محمد الفهيد »املدير املالي«، د.فاضل 
املويل، »املدير الثقافي والفني« خليفة خليفوه »املدير الداخلي«، عبدالكرمي 

الهاجري »مدير العالقات العامة«.

بعد وصوله إلى العاصمة البريطانية الستكمال عالجه
األمني العام املساعد عبدالهادي العجمي

مديرة ادارة املسرح كاملة العياد واالعالمية امل عبداهلل والفنان القدير محمد املنيع في احتفالية »الشعبي«

)سعود سالم(مجلس إدارة »الشعبي« اجلديد

)فريال حماد( زينب املوسوي تتسلم مفاتيح »األودي« من علي حيدر

»اربح مع زين« يسلم »األودي« للموسوي

الجمعان: سعيد بنجاح »موت مؤلف« بقطر
مفرح الشمري

عّب����ر الكاتب الس����عودي 
سامي اجلمعان عن سعادته 
بنج����اح عرض مس����رحيته 
»موت مؤلف« على مس����رح 
قطر الوطني ضمن االسبوع 
الثقافي السعودي الذي يقام في 
إطار احتفالية الدوحة عاصمة 

الثقافة العربية.
وقال في اتص����ال هاتفي 
مع »األنب����اء« ان هذا النجاح 
لم يأت من ف����راغ وإمنا جاء 
بتكات����ف فريق العمل لتقدمي 
عرض مسرحي يليق باملسرح 
الذي يق����دم في  الس����عودي 
السنوات املاضية اعماال يشار 
إليها بالبنان ألنها حتمل بن 
القضايا  الكثير م����ن  طياتها 
العربي����ة التي يعان����ي منها 

اإلنسان العربي.
وأضاف: مسرحية »موت 
مؤل����ف« جترب����ة أعت����ز بها 
جدا وش����اركت مؤخ����را في 
مهرجان املس����رح السعودي 
الرابع وحققت 6 جوائز كان 
أبرزها جائ����زة افضل عرض 
متكام����ل وجائزة افضل نص 
باإلضافة ملشاركتها في مهرجان 

اجلنادرية ال� 24. 

مفرح الشمري
مت تس����ليم س����يارة »اجليب 
األودي« حلم مش����تركي برنامج 
»أربح مع زين« الذي بث في الفترة 
 »Fm املاضية عل����ى اثير »كويت
برعاية »األنباء« وعدد من الشركات 
الوطنية للمستمعة زينب عيسى 
حسن املوسوي في معرض فؤاد 
الغامن للسيارات الكائن في منطقة 
العام  الشويخ بحضور املشرف 
على برنامج »اربح مع زين« علي 
حيدر، حيث عبرت املوسوي عن 
س����عادتها بالفوز بهده السيارة 
مؤكدة انها من عمالء »زين« منذ 
زمن طويل. ومن ناحيته ش����كر 
العام علي حيدر شركة  املشرف 
فؤاد الغ����امن على التعاون املميز 
والراقي في تقدمي وإجناز كل ما 
ينفع مصلح����ة الطرفن وهذا ما 

ينجح التعاون معها باستمرار من 
خالل البرامج التي تقدمها »زين« 
لعمالئها، كما شكر »األنباء« على 
تغطيتها املتميزة للبرنامج، متمنيا 

استمرار التعاون معها مستقبال. 
كما هنأ حيدر الفائزة ب� »األودي« 
زينب املوسوي قائال لها: يعطيچ 

خيرها ويكفيچ شرها.

بحضور المشرف العام للبرنامج علي حيدر و»األنباء«

عرضت في إطار احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية

مشهد من املسرحية وفي اإلطار سامي اجلمعان

عادل محمودهند البحرينية

عال غامن

اليسا

رئيسة األكادميية روال سعد

عادل مع هند في جمعية للتخلف العقلي

»بابا نور« في حالة رعب 
القاهرة ـ سعيد محمود

تعيش اسرة مسلس���ل »بابا نور« حالة من 
الرعب الشديد بسبب قيامهم بتصوير عدد من 
مشاهد العمل داخل عمارة آيلة للسقوط، لذلك 
يخشى فريق العمل سقوط العمارة خالل تواجدهم 
به���ا خاصة ان معدات التصوي���ر ثقيلة وقد ال 
تتحملها العمارة وبالتالي تس���قط. »بابا نور« 
بطولة حسن فهمي، عال غامن، اللبنانية كارمن 
لوبس، ش���يرين، عبدالرحمن ابوزهرة، زيزي 
البدراوي، عماد رشاد ومظهر ابوالنجا، املسلسل 
تأليف كرم النجار، اخ���راج محمد عبدالعزيز. 
وتدور احداثه حول قيادي في حزب »الش���ارع 
املصري« االش���تراكي، ومن خالل���ه يتم تناول 
احلياة السياسية واحلزبية في مصر، دون ان 
يغفل التيارين االس���المي واملسيحي السياسي 
وقضية زواج املصرين من اجنبيات في اشارة 

ملن لهم عالقة بإسرائيل بطرق ملتوية.

عبدالحميد الخطيب
دعما منه لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة يشارك 
الفنان ع����ادل محمود برفقة الفن����ان أحمد اجلميري 
والفنانة هند البحرينية في حفل خيري لصالح اجلمعية 
البحرينية للتخلف العقلي وذلك في قاعة املؤمترات 
بفندق »اخلليج« 22 اجلاري ويبدأ احلفل في الساعة 
الثامنة مساء. وقد عبر محمود عن سعادته بالتواجد 

في مثل هذه املناسبة التي حتمل معاني انسانية كبيرة 
مثمنا دور كل فنان يسعى السعاد ذوي االحتياجات 
اخلاصة مؤكدا انهم يستحقون االهتمام. من جهة أخرى 
انتهى محمود من تسجيل »جلسات وناسة« لصالح 
قناة وناسة والتي بدأت بعرض اجللسات في أسبوعها 
الثاني، وقدم عادل بعض أغاني ألبومه األخير »قصة 

جديدة« كما قام بغناء بعض األعمال التراثية.

بعد مشاركته بـ »جلسات وناسة«

إليسا حصلت ولم تحصل
على جائزة »الميوزك أورد«!

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في الوقت الذي نش���رت فيه املواق���ع االلكترونية خبر فوز 
الفنانة اليسا بجائزة »امليوزك أورد« للعام 2010، نفى ريتشارد 
بارنس املسؤول اإلعالمي عن املهرجان في بيان وزعه على االعالم 
ان تكون اليس���ا هي الفائزة هذا الع���ام بجائزة »امليوزك أورد« 
محققة أعلى مبيعات أللبوم في الشرق األوسط عام 2010، مؤكدا 
ان قائمة الفائزين النهائية ل���ن يتم اإلعالن عنها إال عبر املوقع 
الرسمي للمهرجان، ولن يكون ذلك إال يوم حفل توزيع اجلوائز 

الثالثاء املقبل.
ونشير الى ان احلفل كان من املفترض ان يقام في الثالث من 
نوفمبر 2009، ومت تأجيله، وبالتالي لم يقم احلفل خالل 2009، 
وهي املرة األولى التي يحدث فيها هذا للمهرجان الس���نوي الذي 

يقام منذ 20 عاما.
وكانت الفنانة نانسي عجرم آخر من حصل على جائزة منطقة 
»الش���رق األوس���ط« لعام 2008 عن مبيعات ألبومها »بتفكر في 
إيه«، فيما حصل عليها عمرو دياب )الذي يدخل اسمه في سباق 
الفوز للعام احلالي( عام 2007 عن مبيعات ألبومه »الليال دي«، 
وهي املرة الثالثة التي ينال فيها دياب اجلائزة نفسها، حيث نالها 
أول مرة عام 1998 مع ألبومه »نور العن«، وعام 2002 مع ألبوم 
»أكتر واحد بيحبك«، أما إليس���ا فكانت حصدت اجلائزة مرتن 
في عامي 2005 و2006 على التوالي عن مبيعات ألبومها »أحلى 

دنيا« و»بستناك« على الترتيب.

روال سعد: »ستار أكاديمي« احتل 
المرتبة األولى في العالم العربي

بيروت – ندي مفرج سعيد
غادر الطالب����ان محمود 
شكري من مصر وطاهرة 
من املغرب في ختام البرامي 
الثالث عش���ر من »ستار 
أكادمي���ي7«، بعد وقوفهما 
في دائرة خطر التسميات 
م���ع الطالب س���لطان من 
الس���عودية ال���ذي مت���ت 
تس���ميته نومينيه للمرة 
األولى وحصل على أعلى 
نسبة من تصويت اجلمهور 
 %39.78 مقاب���ل   %42.53
لطاهرة »للمرة السابعة« 
و17.69% حملمود ش���كري 
الثالثة«، وجتدر  »للم���رة 
االش���ارة الى أنه ككل عام 

وفي املراح���ل املتقدمة م���ن البرنامج، يتوقف 
تصويت الطالب ويبقى لتصويت اجلمهور الدور 
الوحيد واملقرر في انقاذ الطالب وعدم خروجهم 

من البرنامج.
ومبغ���ادرة محمود وطاه���رة، تخرج مصر 
واملغرب من دائرة املنافسة على اللقب، لتتأهل دول 

لبنان والسعودية واألردن 
وسورية وتونس والعراق 
ال���ى املرحل���ة اخلتامية، 
حيث س���يتنافس الطالب 
رام���ي وس���لطان ومحمد 
رمضان وناصيف وأسمى 
وبدرية ورحمة على لقب 
جنم »ستار أكادميي 7« في 
األس���ابيع الثالثة املتبقية 

واحلاسمة.
وم���ع اختتام املوس���م 
الس���ابع، أعلن���ت املعدة 
ورئيس���ة األكادميية روال 
سعد خبر تصدر برنامج 
ستار أكادميي املرتبة األولى 
في العالم العربي رغم مرور 
سبع سنوات على انطالقته، 
وقد حلت النجمة املصري���ة أنغام ضيفة على 
»ستار أكادميي« وغنت »ساعات كثيرة« و»وحدة 
بتحب���ك«، و»كل ما نق���رب«، و»مالك حبيبي«، 
و»سيدي وصالك«، كما استضافت السهرة النجم 
 Bad« العاملي من أصل لبناني مساري الذي غنى

»Real Love«و »Be Easy«و« »Girl

السعودية تستعيد سلطان.. ومصر والمغرب خارج المنافسة

طاهرة املغربية


