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ممثلة تفكر انها ترفع قضية 
على احد املنتجني بعدما شافته 
مياطل في دفع فلوس���ها بعد 
مش���اركتها في عمله االخير 
و»ودها« املوضوع ما يوصل 

للمحاكم.. افهم يا فهيم!

ممثل���ة »عب���رت« ع���ن 
اس���تيائها م���ن تعامل احد 
املنتجني معاها في لوكيش 
انه���ا كانت  التصوي���ر مع 
الناس  الس���بب في معرفة 

فيه.. تستاهلني!

مماطلة تعامل
ممثل���ة بعدم���ا »مه���دت« 
الطريق الحد املنتجني بالتعاون 
مع القن���وات العربية هااليام 
متضايقة الن���ه هاملنتج رافع 
عليها دعوى قضائية كيدية.. 

اهلل يكون بعونچ!

كيدية

نادية اجلندي هيفاء وهبي

عبد اإلله فؤادد. نرمني احلوطي

عميد املعهد د.فهد السليم

مشهد من مسرحية »العصفور األحدب«

املخرج هاني النصار

هاني النصار: متسكعون يحلمون 
بالوصول إلى قبة »البرلمان« في »الممثل«

مفرح الشمري
بعد اإلشادات التي حصل عليها عرضه املسرحي 
»العصفور األحدب« الذي شارك به العام املاضي في 
مهرجان اجلامعات الدولي املسرحي في بيروت من 
فنانني ومخرجني أجانب، قرر استاذ قسم التمثيل 
واإلخراج باملعهد العالي للفنون املسرحية املخرج 
هاني النصار املشاركة في دورة املهرجان املقبلة 
التي س���تنطلق 23 اجلاري بع���د ان وجد الدعم 
الكافي من عميد املعهد د.فهد الس���ليم، وذلك من 
خالل نص مسرحي بعنوان »املمثل« تأليف العربي 
بنجلون ويشارك في جتسيد أشخاصه نخبة من 
طلبة املعهد، منهم: مبارك بالل، عبداهلل النصار، 
علي البلوشي وآخرون، بينما الديكور واإلضاءة 

واألزياء يتصدى لها فهد املذن. 
وأكد النصار ل� »األنباء« ان مش���اركته في هذا 
املهرجان الذي تنظمه اجلامعة األميركية في بيروت 
للم���رة الثانية على التوال���ي هو دليل على متيز 
عمله السابق »العصفور األحدب« والذي أشادت به 
نخبة مميزة من الفنانني واملخرجني املسرح���يني 
األجانب، مؤكدا ان هذا النجاح ال ينسب له وحده، 
بل جلميع فريق العمل الذي اشتغل بروح جماعية 
لتك��������ون مشاركة الكويت في املهرجان مشرفة 
خاصة ان د.فهد الس���ليم وف���ر جميع احتياجات 
الفريق لينال العمل إشادات اجلميع، مشددا على 
ان ه���ذا يدل على حرص عمي���د املعهد على متيز 
املش���اركة في مثل هذه املهرجانات التي يتابعها 

القاصي والداني.
وبخصوص مسرحيته اجلديدة التي يشارك بها 
ف���ي املهرجان قال: إنها بعنوان »املمثل« وهي من 
إبداعات املؤلف العربي بنجلون الذي كتبها عام 2005 
وهو من الكتاب العرب املهمني في احلركة املسرحية 
وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب من عدة 
أطياف يتسكعون في احد املقاهي حلمهم الوصول 
الى قبة البرملان من خالل شعاراتهم الزائفة التي 
يحاولون من خاللها إقناع أفراد الشعب بأفكارهم 
وبالفعل يصلون الى البرملان وكان اول مطالبهم 
هو إغالق املقهى الذي وصلوا من خالله للبرملان 
خوفا من ان يصل شخص آخر عن طريقه الى ما 

وصلوا اليه. 
وأشار النصار الى ان السبب في اختياره لهذا 
الن���ص جاء جلمالية فكرته الت���ي تناقش هموم 
املواطن العربي الذي ينتخب أش���خاصا للبرملان 
ليساعدوه على التغلب على مشكالت احلياة بينما 

يفاجأ بالعكس ليظل في مكانه. 
وتوجه النصار إلى عميد املعهد د.فهد السليم 
بالشكر على جهوده الواضحة في دعم فرقة املعهد 
العالي للفنون املس���رحي���ة وإظهارها بالصورة 
اجلميلة مبش���اركاتها في املهرجان���ات الداخلية 
واخلارجي���ة، متمنيا ان تكون مش���اركة الكويت 
مشرفة في ظل املنافسة القوية من الدول املشاركة 

في املهرجان.

يشارك بها في مهرجان الجامعات المسرحي في بيروت

سماح غندور ..»وناسة في وناسة« 
على تلفزيون الكويت في رمضان

عبدالحميد الخطيب
املذيعة  خطوة إعالمية جديدة تخوضها 
س����ماح غندور من خالل تصديها في ش����هر 
رمض����ان املبارك لبرنامج مس����ابقات ضخم 
يحمل اسم »وناس����ة في وناسة« مع املذيع 
وليد العنزي، وذلك على شاش����ة تلفزيون 

الكويت القناة األولى.
سماح أكدت ل� »األنباء« أنها سعيدة بعودتها 
الى تلفزيون الكويت الذي شهد بدايتها كمذيعة، 
وقالت: انطالقتي كانت من التلفزيون ومن ثم 
انتقلت إلى تلفزيون »دبي«، إذ توليت تقدمي 
برنامج »إليك«، والذي حظي بنسبة متابعة 
كبيرة على مستوى الوطن العربي خصوصا 
بني الس����يدات ألنه متخصص في كل ما يهم 

املرأة من أزياء وموضة مكياچ وغيرها.
وتابعت: بعدها انتقلت إلى قناة »الصباح«، 
حيث قدمت برنامج مس����ابقات بعنوان »مع 
س����ماح« حتت رعاية مجوهرات »داماس«، 

إذ مت اختياري ألك����ون الوجه اإلعالمي لهذه 
الش����ركة في الكويت، وقد ملس����ت جناح هذا 
البرنامج من خالل ردود األفعال التي جاءت 

ايجابية جدا.
التي تقدمها،  وحول استعدادها للبرامج 
أش����ارت س����ماح الى أنها تبح����ث دائما عن 
العمل اجليد املتكامل حتى ترضي طموحها 
وجمهورها، وقالت: عندم����ا أتصدى لتقدمي 
برنامج معني أضع في اعتباري فكرته وهل 
سيكون باملس����توى املطلوب ليرضي الناس 
ويتابعونه، لذلك اس����تعد جي����دا لكي أكون 

باملستوى املطلوب.
اجلدير بالذكر ان املذيعة س����ماح غندور 
حلت ضيفة عل����ى برنامج »مونديال كافية« 
على شاشة تلفزيون »الراي« من تقدمي املذيع 
عبدالعزيز النبهان واعلنت تشجيعها للمنتخب 
االيطالي حتى لو لم يفز بالبطولة الن جدتها 

ايطالية.

بودي جارد لحراسة 
»تاج« نادية الجندي من السرقة

هيفاء وهبي تلتقي
أمير موناكو في »ليلة لبنان«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حتيي الفنانة هيف����اء وهبي الليلة حفل جمعي����ة اصدقاء لبنان 
في موناكو في لبنان والش����رق االوسط، في »ليلة لبنان« ذلك ضمن 
االحتفال السنوي الكبير الذي تقيمه اجلمعية في فندق دو باري في 
موناكو بحضور االمير البيرت الثاني وعدد كبير من الش����خصيات 
من العالم، ويعود ريع هذا احلفل لتنفيذ مش����اريع خيرية انسانية 
واجتماعية في لبنان وخاصة املناطق احملرومة واالطفال احملرومني 

في كل املناطق اللبنانية.
وس����تقدم هيفاء عرضا فنيا مشاركة منها في هذا احلفل اخليري 
وس����تقدم املصممة اللبنانية مليا ابي نادر عرض ازياء وممثل لوريال 
العاملي اريك زميور عرضا الحدث موديالت وقصات الشعر، وسيتخلل 
السهرة مزاد على قطع نادرة قيمة مقدمة من جنوم عامليني وماركات 
كبيرة عاملية، و س����يعود ريع احلفل لتطبيق املش����اريع االنسانية 

واخليرية التي وضعتها اجلمعية. 
من جهة أخرى ومع انطالقة موسم الصيف احلافل تستعد هيفاء 
وهبي لسلسلة من احلفالت واملهرجانات في مختلف املناطق اللبنانية 

والعربية واألوروبية.

القاهرة ـ سعيد محمود
ارتدت الفنان���ة نادية اجلندي تاجا مرصعا باألملاس احلر أثناء 
تصوير بعض مشاهد مسلسل »ملكة في املنفى« وقام بتصميم التاج 
خصوصا أحد أشهر مصممي املجوهرات وأرسله في سيارة خاصة 
برفقة ثالثة من البودي جاردات خوفا من السرقة نظرا الرتفاع قيمته 
املادية والتي تصل ألكثر من مليون جنيه، املشهد االول الذي ارتدت 
فيه نادية اجلندي التاج هو مشهد تنصيب امللك فاروق ملكا ملصر 
باالضافة ملشاهد زواجها من امللك فؤاد وحفالت زواج االميرات، وقد 

متت االستعانة في هذه احلفالت بأكثر من 100 شخص.
من جانب آخر، انضمت شركة الكيبل الكويتية الى قائمة منتجي 
املسلسل، وهم: شركة فرح ميديا وقطاع االنتاج وقناة »خليجية«، 
حيث وقع العقد املنتج اس���ماعيل كتكت وخالد اجليزي العضو 

املنتدب لشركة الكيبل.
يذكر أن مسلسل »ملكة في املنفى« تأليف راوية راشد ويشارك 
في بطولته كمال أبورية وشريف سالمة ومحمود قابيل وشيرين 
عادل ومي هال وليلى طاهر وعايدة عبدالعزيز وإخراج الس���وري 

محمد زهير رجب واملصري وائل فهمي عبداحلميد.

الحوطي: الديرة استرجعت دورها الريادي في المسرح 

الكويت التي تشهد صحوة مسرحية ونهوضا 
فنيا شامال أعطت للدورة قيمة مضافة وزادت 
التنافس عل����ى جوائز املهرجان بني الدول 
املش����اركة التي يقترب مس����توى نهضتها 
املس����رحية من نهضة الكوي����ت وتاريخها 
العريق في إبداع الدراما العربية على خشبة 

املسرح. 

غرب وشرق

وأوضح ان الكويت التي تنعم بأجواء 
واسعة من حرية الرأي وتعيش على إيقاع 
االنفتاح الثقافي والفكري واالجتماعي على 
الغرب والشرق معا في اطار من التعايش 
والتسامح وتسودها قيم الدميوقراطية منذ 
ستينيات القرن املاضي ال ميكنها سوى إنتاج 
جتارب مسرحية على مستوى عاملي بإبداع 
راق ورؤية فنية ثاقبة وأن مشاركتها في أي 
مهرجان فني بهذا اإلبداع يضمن له إشعاعا 

يبلغ مداه ويحقق له التميز.
ودعا فؤاد الف����رق الكويتية الى تأكيد 
مشاركاتها في الدورات املقبلة مؤكدا أن اجلهة 
املنظمة تتجه نحو تنظيم دورة لالحتفاء 
باملسرح الكويتي وتكرمي شخصيات كويتية 

من اهتمامات مختلفة.

حلضورها أنش����طة املهرجان الذي يحمل 
هذا العام اسم »دورة الشارقة« والذي احتفى 
مبسرح الطفل في االمارات كضيف شرف، 
مشيرة الى ان املهرجان مكنها من التواصل 
مع عدد من الوفود والفرق املشاركة لتمتني 
العالقات الثقافية السيما على مستوى مسرح 
الطفل بني الكويت وعدد من مسؤولي الفرق 

بالبلدان العربية من فرنسا واسبانيا.

نقاش فكري

وأبدت د.احلوطي إعجابها مبستV وى 
العروض املسرحية التي قدمها األطفال ما دون 
سن ال� 18 مشيدة بالنقاش الفكري الثقافي 
التربوي الذي تخلل جلسات الورش املنظمة 
موازاة مع العروض الفنية ضمن برنامج 
الدورة، وقالت انها نقلت الى املشاركني في 
الندوات الفكرية وخالل جلسات التواصل 
مع الوفود املشاركة جتربة الكويت في مجال 
مس����رح األطفال واألعمال الدرامية بصفة 
عامة ووضعتهم في صميم احلركة الثقافية 
والفنية بالب����الد كما نقلت عنهم خبراتهم 

وجتاربهم.
من جانبه أكد عبد اإلله فؤاد مدير مهرجان 
»أصيال« الدولي ملسرح الطفل ان مشاركة 

كونا: أكدت عضو هيئة التدريس في املعهد 
العالي للفنون املسرحية د.نرمني احلوطي أن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حريص على تقدمي كل الرعاية والدعم للثقافة 

والفنون في الكويت.
وقالت د.احلوطي ان حكومة سمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء جعلت 
الثقافة والفنون داعما رئيسيا لبرامج التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في البالد ورافدا 
أساسيا للنهضة والتقدم اللذين تشهدهما 

الكويت في شتى املجاالت.
وأضافت في تصريح على هامش مشاركتها 
في أنشطة الدورة السابعة ملهرجان »أصيال« 
الدولي ملس����رح الطفل الذي اختتم أعماله 
مس����اء امس األول ان »الكويت استرجعت 
دورها الريادي الثقافي الفني في املس����رح 
مبنطقة اخلليج العربي بفضل هذه الرعاية 
التي ستجعل البالد في مصاف دول العالم 
ذات الباع الطويل في اإلبداع املسرحي والفن 

الدرامي.

نهضة ثقافية

وأش����ارت د.احلوطي الى اجلهود التي 
تبذلها احلكومة في بناء املسارح وسعيها 
بتوجيهات سديدة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الى إنشاء أول دار أوبرا في اخلليج 
بالكويت لدعم النهضة الثقافية للفنون بالبالد 
والتي سيكون من شأنها حفز املسرحيني 
الكويتي����ني على اإلب����داع واالجتهاد الفني 
واستقطاب اش����هر الفرق العاملية وتعزيز 
اخلبرات والتج����ارب الفنية والثقافية مع 

العالم عبر دار األوبرا الكويتية.
وأكدت ان اجلمهور الكويتي مبقدوره مبا 
ميتلك����ه من ذوق فني رفيع وحس جمالي 
مره����ف تقييم األداء واإلبداع تقييما دقيقا 
مشددة على أن هذه امليزات جعلت الفنانني 
الكويتيني والع����رب وغيرهم متهيبني من 
املسارح الكويتية ونقد اجلمهور الكويتي، 
مشيرة في السياق نفس����ه الى أن ضمان 
النجاح الفني بالكويت ال يخشى بعده الفشل 

أبدا في أي منطقة بالعالم.
وقال����ت ان حضورها الى »أصيال« جاء 
اس����تجابة لدعوة كرمية وجهها املنظمون 
ملهرج����ان املدين����ة الدولي ملس����رح الطفل 

بفضل رعاية صاحب السمو وتوجيهات رئيس الوزراء


