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)حسن حسيني( الممثلة الكويتية غال  

ممثلة »ابتلشت« بأحد 
املنتجني اللي يبيها تقلص 
من أجرها بعدما صورت 
معاه بسّبة انه القناة اللي 
يش���تغل معاها ما عطته 

فلوس.. صچ لوتي!

مذيع�������ة تنتظ���ر 
»البشرى« من املسؤولني 
في التلفزيون علش���ان 
تقدم برنامج منوع في 
رمض���ان الي���اي.. اهلل 

كرمي!

تقليص برنامج
منتج مو عارف وين اهلل 
قاطه كل يوم عنده مشاكل 
مع فريق عمله بسبب بخله 
الشديد وش���كه فيهم انهم 
يوصلون أخباره للصحافة.. 

ال تبوق وال تخاف!

مشاكل

جانب من عرض فرقة »كافيت اإليرانية« مبسرح متحف الكويت

أحمد السقا

عزف منفرد آللة الكمنجةقائد الفرقة مرتضى أوغلو

»كافيت« سحرت الجميع بـ »المقامات الفارسية«
مفرح الشمري

سحرت املقامات املوسيقية الفارسية جمهور مسرح »متحف الكويت 
الوطني« الذي احتضن األمس���ية الكالسيكية التي أحيتها فرقة »كافيت 
مرتضى أوغلو اإليرانية« مساء أمس األول ضمن أنشطة مهرجان »صيفي 
ثقافي 5« الذي ينظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ويستمر 

حتى 28 اجلاري.
ب���دأت فقرات احلفل بترحيب كبير م���ن مدير الفرقة مرتضى أوغلو 
باحلضور خاصة انها املرة األولى التي تقيم فرقته أمسية موسيقية في 
الكويت موجها ش���كره للمس���ؤولني باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب على هذه الدعوة ومتمنيا للجمهور االستمتاع مبا تقدمه فرقته 
من مقامات وأغان فارس���ية تراثية باستخدام اآلالت املوسيقية القدمية 

مثل »البزق« و»الكمنجة« و»الدف«.
أولى فقرات الفرقة كانت مقطوعة موسيقية تراثية رقص عليها اثنان 
من أعضاء الفرقة التي تتألف من 5 أعضاء ومن ثم قدمت أغنية تراثية 
فارس���ية بعنوان »مقيم« على مقام »ش���ود« الفارسي وأحلقتها بأغنية 
»شراك البالء« التي كانت أجواؤها صوفية، نالت استحسان احلضور.

ومن ثم قدمت أغنية رومانس���ية بعنوان »ياكروان« استخدمت فيها 
مقام »سقاه« الفارسي الذي يتميز بأنغامه الساحرة. 

وبعد ذلك قدمت عزفا منفردا »صولو« آللة الكمنجة القدمية سحرت 
اجلميع بأنغامها اجلميلة وبعدها قدمت أغنية من التراث الفارسي على 
مقام »يونس أمره«، وأحلقتها مبوال جميل يتحدث عن أحوال الناس في 
الدني���ا من أداء قائد الفرقة مرتضى أوغلو ومن ثم تاله بأغنية »هيهي« 
من مقام »الرست« وبعدها شدا بعدد من األغاني منها »كن مجنون« على 
مقام »همايون« و»قال تعال« على مقام »س���ماء« و»ال مكان« على مقام 

»شود« حيث شارك في األغنية راقصان جسدا كلماتها التراثية.

ضمن أنشطة مهرجان »صيفي ثقافي 5«

فتاة ليل  تحاول خداع السقا
القاهرة ـ سعيد محمود

انتهى املخرج عمرو عرفة من تصوير 
فيلمه اجلديد »ابن القنصل« بطولة احمد 
السقا وغادة عادل وخالد صالح وخالد 
الصاوي وهو م���ن تأليف أمين بهجت 
قمر، ومن املقرر ان يتم عرضه في موسم 
عيد االضحى املقبل وقد وصلت ميزانية 
الفيل���م الى 22 ملي���ون جنيه نظرا ألن 
معظم مش���اهد الفيل��������م تعتمد على 
التصوير اخلارج���ي، ويحك����ي الفيلم 
عن املزور الشهير »القنصل« والذي لقب 
بهذا االسم نظرا لبراعته الشدي����دة في 
تزوير جوازات الس���فر، ويحاول مزور 
آخر خداعه ع���ن طريق فتاة تدعي انها 
فتاة ليل وهي ليست كذلك ويتم تلقيبه 
بابن القنصل بعد محاولته إقناع القنصل 

بأنه ابنه.

غال: الفن يجري في دمي
مفرح الشمري

عب���رت املمثلة الكويتية غال عن 
س���عادتها باملش���اركة في عدد من 
األعمال الدرامية التي ستعرض في 
شهر رمضان املقبل متمنية ان تنال 
أدوارها في هذه األعمال اعجاب اجلميع 
خاصة انها دخلت الفن منذ طفولتها 
وابتعدت عنه بسبب ظروف خاصة، 
وعادت للفن ال���ذي يجري في دمها 

حسب ما قالت.
»األنباء« استضافت غال فكانت 

هذه الدردشة:
متى دشيتي الفن؟

منذ كان عمري 13 سنة وانا أشارك 
في مس���رحيات للصغار مع املنتج 
الفنان أحمد جوهر اللي ما قصر معاي 
في توجهي وكنت سعيدة بالعمل معاه 

وبعدين ابتعدت عن الفن.
ليش؟

واهلل بسبب ظروف خاصة واحلمد 
هلل هالظروف احلني انتهت ورديت 
حق الفن اللي يجري في دمي خاصة 
ان أهلي شجعوني على العودة بعد 
النجاح اللي حققته باملسرحيات اللي 

شاركت فيها.
طيب اسم غال اسمچ الصچي واال 

الفني؟
ال الفن���ي وانا اخترته ألني أحب 

هاالسم.
لچ أعمال في رمضان الياي؟

ش����اركت في مسلس����ل »البيت 
املنت����ج والفنان  املس����كون« م����ع 
عبدالعزيز املس����لم الل����ي أوجه له 

حتية من خالل هذا اللقاء باالضافة 
اني مشاركة مع املنتج والفنان أحمد 
جوهر من خالل عمله »املنقس����ي« 
اللي راح ينع����رض على تلفزيون 
الكويت وعندي مشاركة مع املنتج 
والفنان نايف الراشد في مسلسله 
»شر النفوس3« اللي راح ينعرض 
على شاشة ال� mbc في شهر رمضان 
وأمتنى ان تنال مشاركاتي في هذه 

األعمال اعجاب اجلميع.
كون��چ ممثلة يديدة على الوس��ط 

الفني شنو تتمنني من املنتجني؟
أمتن���ى انه���م يعط���ون فرصة 
للممث���الت الكويتي���ات اللي توهم 
طالعني علش���ان يحققون فرصتهم 
باالنتشار ولألمانة أنا كنت محظوظة 
بالتعامل مع أحمد جوهر وعبدالعزيز 
املسلم ونايف الراشد ألنهم ما قصروا 
معاي وعطوني الفرصة بالظهور في 
مسلس���التهم وأمتنى ان أكون عند 

حسن ظنهم داميا.
شنو أعمالچ الياية؟

راح يكون عندي مسرحية لألطفال 
حق عي���د الفطر بس احلني ماعرف 
تفاصيل أكثر عن هذا املوضوع وانا 
احب الشغل باملسرح وايد ألنني أعشق 

مواجهة اجلمهور وجها لوجه.
منو قدوتچ بالتمثيل؟

أكيد ماكو غيرهما الفنانة القديرة 
القديرة سعاد  الفهد والفنانة  حياة 
عبداهلل اللي أمتنى لهما طول العمر 
علشان نستمتع باإلبداعات الدرامية 

اللي يقدمونها للجمهور.

تشارك في »البيت المسكون« و»المنقسي« و»شر النفوس3«

القاهرة – سعيد محمود
نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خبر وفاتها إثر تعرضها حلادث سيارة في باريس 
التي سافرت إليها مؤخرا لالستجمام برفقة زوجها رجل األعمال املصري أحمد أبوهشيمة، 

وكانت أنباء ترددت عن أن هيفاء وهبي لقيت مصرعها في حادث تصادم بباريس. 
وقال���ت هيفاء في اتصال هاتفي من باريس انها تتمتع بصحة جيدة وتعيش حلظات 
س���عيدة مع زوجها، ومن املقرر أن تستمر رحلتها االس���تجمامية ملدة أسبوع تعود بعد 

انتهائه إلى مصر.
يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي احيت حفال اخيرا لصالح تأهيل املدمنني، وهو احلفل الذي 
أحيته بدعوة من جمعية »علية ابن اإلنس���ان« بلبنان، وتبرعت بأجره لصالح اجلمعية 
كما مت تكرمي هيفاء بعد احلفل من قبل رئيس اجلمعية ومرشد عام السجون مروان غامن، 
تقديرا لألعمال اخليرية اإلنسانية واالجتماعية التي قامت بها، وحضر احلفل شخصيات 
بارزة مثل الوزير السابق إيلي ماروني ورئيس بلدية زحلة جوزيف املعلوف، باإلضافة 

إلى 3500 متفرج من لبنان والسعودية وأستراليا ودول املهجر.

هيفاء تنفي خبر وفاتها  في فرنسا


