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نانسي عجرم

محمود اجلندي

مشهد من مسرحية »صيفي 5«

ميريام فارس

فريق مسرحية »حسان واألميرة أشجان« سلطان الراشد

االمني العام بدر الرفاعي ومديرة املسرح كاملة العياد والكاتبة عواطف البدر في لقطة جماعية مع جنوم املسرحية

بمشاركة شرفية من نجوم الفرقة لبث الثقة في نفوسهم

مغامرة »الشعبي« مع األطفال نجحت في »صيفي 5« 
مفرح الشمري

حققت مغامرة فرقة املسرح الشعبي باسناد بطولة مسرحيتهم 
التربوية االستعراضية »صيفي 5« الى مجموعة من االطفال بأعمار 
متفاوتة يعتلون خشبة املس����رح للمرة االولى والتي قدمت مساء 
امس االول على خشبة مسرح الدسمة ضمن انشطة مهرجان »صيفي 
ثقافي5« وهي من تأليف واخراج الفنان القدير خليفة خليفوه، النجاح 
والهدف املراد منها واظهرت مدى حرص فرقة املسرح الشعبي على 
ابراز وجوه مسرحية جديدة سواء من االطفال او الشباب ملواصلة 

املس����يرة التي بدأها رواد احلركة 
املسرحية الكويتية.

ورغم ان هذه املغامرة »خطرة« 
وتع����د مجازفة من فرقة املس����رح 
الشعبي اال انها حققت مرادها من 
خالل احلضور اجلماهيري الكبير 
الذي لم يشهده مسرح الدسمة منذ 
فترة طويلة، االمر الذي جعل االطفال 
على خشبة املسرح يقدمون افضل ما 
لديهم بطريقتهم العفوية والتلقائية 
رغم وجود جنوم الفرقة جاس����م 
النبهان، س����الم العطوان، ابراهيم 
احلربي، عبدالرزاق خلف، خليفة 
خليفوه، حيث جاءت مش����اركتهم 

في العمل ش����رفية وذلك لبث الثقة في نفوس االطفال الذين كانوا 
النجوم احلقيقيني للعرض. وقد قدمت املس����رحية معلومات قيمة 
لالطفال احلاضرين مع اس����رهم من خالل »امل����درس« فهد النبهان 
ال����ذي بذل مجهودا كبيرا في تعلي����م االطفال معلومات تفيدهم في 
حياتهم التعليمية وحثهم على تعلم اللغة االجنليزية بطريقة غير 
مباشرة من خالل الرقص واحلركة للتعرف على اسماء احليوانات 
والطيور وااللوان والفواكه وذلك باس����تخدام وسائل جديدة حتى 
تثبت في عقلية الطفل مبش����اركة الشخصيات الكرتونية املختلفة 
واحملببة لقلوب الصغار مما خلق 
الذين  جوا لطيفا س����اعد االطفال 
حضروا م����ع اهاليهم للتفاعل مع 
التي عابها فقط  احداث املسرحية 

االطالة في حواراتها.
يذكر ان العرض حضره االمني 
الوطني للثقافة  العام للمجل����س 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي ومديرة 
ادارة املسرح باملجلس كاملة العياد 
والكاتبة القديرة عواطف البدر وقد 
خصصت ادارة املس����رح باملجلس 
الوطن����ي بوفيها خاص����ا لالطفال 
تكرميا لهم حلضورهم ومشاركتهم 

في هذا العمل التربوي.

القاهرة ـ سعيد محمود
اتهم منتج فني 
الفنان����ة جيهان 
فاض����ل وزوجها 
باحلصول على 15 
ألف جنيه مقابل 
تقدميهما حلقة في 
برنامج اذاعي في 
رمضان، اال انهما 
لم يلتزما باالتفاق، 
حترر احملضر رقم 
77361 اداري الدقي 
قبل إخطار النيابة 
حيث  للتحقيق. 
تقدم حسني علي 
حسني، منتج فني، 

ببالغ الى رئيس مباحث قس����م شرطة الدقي أفاد فيه بأنه 
اتفق مع جيهان وزوجها عمرو حمدي على تقدمي حلقة في 
برنامج من انتاجه يذاع في ش����هر رمضان، اال انه فوجئ 
بهما يخالن باالتفاق، وبإخطار اللواء محسن حفظي مساعد 
وزير الداخلي����ة ومدير أمن اجليزة، أمر بإحالة البالغ الى 

النيابة.

250 فستانًا لميريام في فوازير رمضاننانسي تنضم لعائلة »أرابيكا ميوزيك«

سلطان الراشد يواجه »حسان واألميرة أشجان« في العيد
عبدالحميد الخطيب

يصل الى الديرة في الرابعة والنصف 
مس���اء اليوم عبر مطار الكويت الدولي 
جنم »ستار اكادميي 7« السعودي سلطان 
الراشد وذلك للمش���اركة في مسرحية 
االطفال الهادفة »حسان واالميرة اشجان« 
من انتاج شركة كالسيكال لالنتاج الفني 
والتي ستعرض خالل فترة عيد الفطر 
املبارك على مسرح تنمية املجتمع مبنطقة 

الزهراء في جنوب السرة.
وتأتي مشاركة الراشد الى جانب نخبة 
من النجوم ومنهم: نواف القطان، ندى 
فاضل، عبدالعزيز اسود، عبداهلل مال اهلل، 
ناصر كيرماني وآخرون، تتويجا ملا حققه 
من جناح ومتيز اثناء مشاركته في برنامج 
املواهب الشهير »ستار اكادميي« النسخة 
االخيرة والتي رافقه خاللها املتس���ابق 

الكويتي عبدالعزيز الظفيزي.
اجلدير بالذكر ان سلطان الراشد حل 
ضيفا الفترة االخيرة على برنامج »رايكم 
ش���باب« حيث عبر خالل البرنامج عن 
حزنه العميق لفقدان زميله باالكادميية 
رامي الشمالي الذي وافته املنية اثر حادث 

سير في مصر.

القاهرة ـ سعيد محمود 
سرية ش����ديدة يفرضها مصمم 
األزياء فؤاد سركيس على تصاميم 
الفساتني واإلكسسوارات التي ستظهر 
بها املطربة ميريام فارس في فوازير 
رمضان التي ينتجها طارق نور لقناة 

القاهرة والناس.
وقد انتهى سركيس من تصميم 
وتنفيذ 250 فستانا ستظهر بها ميريام 
خالل 30 حلقة من الفوازير، وأوضح 
أن الفساتني ستتجاوز هذا الرقم أيضا. 
وتصوير الفوازير يتم في استديوهات 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال LBC التي 
فتحت أبواب األكادميية لتنفيذ هذا 
املش����روع الضخم، وقدمت مليريام 
ولفريق عملها كامل وسائل الراحة 
فخصصت مليريام غرفا ش����خصية 
تضم ثيابها واكسسواراتها اخلاصة، 
كما مت تأمني مش����غل كبير للمصمم 
فؤاد سركيس وطاقم عمله الذي يعمل 
أكثر من 18 ساعة في اليوم إلنهاء الكم 
الهائل م����ن األزياء املطلوبة، كما أن 
املستشار الفني املخرج يحيا سعادة 

نقل مقر عمله إلى األكادميية.
وتعمل يارا عيسى اخلوري بجهد 
في مخزنها املخص����ص لديكورات 

الفوازير املختلفة إضافة إلى املخرج 
طون����ي قهوجي الذي يتحضر لبدء 
تصوي����ر اجلزء املخص����ص له من 
الفوازير األسبوع املقبل بعد انتهاء 
املخرج أحمد مناويشي من تصوير 

القسم املسؤول عنه.
يذك����ر أن احللق����ة الواحدة من 
الفوازير ستنقسم إلى ثالثة أجزاء، 
يتضمن اجلزء األول أسئلة عن أغاني 
األفالم القدمية واإلعالنات املشهورة، 
واجلزء الثاني يتضمن رقصات من 
دول مختلفة وعلى املشاهد حتديد 
اسم الرقصة وبلدها، أما اجلزء الثالث 
فيطرح أسئلة عن بعض املهن وأسماء 
شخصيات املشاهير، وتقدم ميريام 
ثالث ش����خصيات في كل فقرة هم 

»ميرا وميما وميمي«.
أما الراقصات والراقصون فاستعان 
مخرجو العمل بهم من أوكرانيا وهم 
نف����س فريق االس����تعراضات الذي 
يستعان به كل عام في ستار أكادميي، 
وتصميم الرقصات الشرقية سيكون 
على يد مدرب الرقص اللبناني سامي 
خوري فيما ستتولى مدربة الرقص 
البريطانية بوليت مينوت اجلانب 

الغربي من االستعراضات.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أعلن مكتب ميوزيك نايش���ن في بيان وزعه انه »بعد مباحثات 
طويلة، وقعت النجمة اللبنانية نانس���ي عجرم مع ش���ركة أرابيكا 
ميوزيك عقد انتاج فني ألول ألبوم لها س���يطرح في االس���واق في 
القريب العاجل، أي في عيد الفطر الس���عيد. وُبعيد هذا االتفاق، بدأ 

الطرفان بالعمل على وضع خطة لطرح هذا االلبوم.

يواصل الفنان محمود اجلندي جتسيد دوره في مسلسل 
»مش ألف ليلة وليلة« وهو حنيدق صاحب احلمام الشعبي 
والذي يتوافد عليه الكثير والكثير من أبناء الشعب داخل 
احلمام ويتعرف على مشاكلهم ومعاناتهم. وتدور أحداث 
املسلسل حول كتاب ألف ليلة وليلة  من خالل حيلة جديدة 
يقع فيها شهريار بتدبير من زوجته شهرزاد التي رأت من 
خالل حلم تكرر معها أخبرتها العرافة به ان الباقي لها مع 
زوجها يومان فقط وبعدها ستلقى نفس مصير سابقاتها 
من النس����اء، فتقوم شهرزاد بشراء عدد كبير من اجلواري 
وتلتقي مع نساء الوزراء وتعقد معهن اتفاقية بأن يتدرب 
جميع النس����اء على فنون القتال حتى تتمكن من اإلطاحة 

بشهريار قبل ان يتمكن هو ورجاله منهن.
املسلسل تأليف وسيناريو وحوار وليد يوسف وإخراج 
احمد فوزي وبطولة اشرف عبدالباقي وريهام عبدالغفور 

وأحمد راتب ومحمود اجلندي ولطفي لبيب واخرين.

الجندي يحل المشاكل في »الحمام«

)قاسم باشا(

العمالق عبداحلسني عبدالرضا

مفرح الشمري
افتتح العمالق عبداحلس����ني عبدالرضا موقعه الرسمي 

االول على شبكة االنترنت حتت عنوان:
»abdulhussain-abdulredha.com« ليكون مالذا جلمهوره 
ملتابعة أخباره الفنية ونشاطاته املتعددة ومتابعة كل صغيرة 

وكبيرة مما ينشر في وسائل االعالم عنه.
وقال بوعدنان الذي يقضي اجازته السنوية في العاصمة 
البريطانية في تصريح ل� »األنباء« ان هذا املوقع هو املوقع 

الرسمي األول والوحيد له وميثله شخصيا.
واضاف: قمت بهذه اخلطوة بعد ان ظهرت بعض املواقع 
االلكترونية التي استغلت اسمي وقامت باالساءة الي ولبعض 
زمالئي الفنانني بالس����ب واالهانات وذلك من خالل مواقع 
حتمل اسمي الشخصي وهي باألساس ال متت لي بصلة ال 

من قريب وال من بعيد.
واشار الى انه يكن كل تقدير واحترام لزمالئه الفنانني، 
مؤكدا على ان تواجد الفن����ان اليوم من خالل موقعه على 
االنترن����ت يجعله قريبا من الن����اس اكثر ليتعرف على ما 
يحبونه وما يطمحون من الفنان بان يقدمه لهم من خالل 

الشاشة او خشبة املسرح.

بعد ظهور مواقع إلكترونية تحمل اسمه

عبدالحسين عبدالرضا يفتتح
 موقعه اإللكتروني الرسمي األول

جيهان فاضل مع زوجها

منتج يتهم جيهان فاضل وزوجها 
باالمتناع عن تقديم برنامجه

بطاقة العمل
- مسرحية »صيفي 5«.

- تأليف واخراج خليفة عمر خليفوه.
- بطولة: فهد النبهان، ضاري اجلاسم، اسماء علي، 
جاعد نهار، يوسف عبداهلل، انوار علي، طيف اجلاسم، 
فاطمة جميل، علي عبداهلل، عبدالرحمن العنزي، منيرة 

نهار والفنان السعودي زكريا العواد.
- ضيوف الشرف: جاسم النبهان، ابراهيم احلربي، 

عبدالرزاق خلف، خليفة خليفوه وسالم العطوان.
انتاج: فرقة املسرح الشعبي.

)أنور الكندري(فهد النبهان مع املمثل السعودي زكريا العواد

مطرب���ة »وع���دت« إحدى 
القنوات الفضائية بإجراء حوار 
مطول معها بس املس���ؤولني 
بهالقناة قاعدين يتصلون عليها 
وما ترد.. يالطيبة ترى وعد 

احلر دين!

ممثل���ة »عب���رت« عن 
أملها في املش���اركة بعمل 
عربي ب���س منتج العم��ل 
ما يبيها ألنه شروطها وايد 
ونفسها شينة.. من تواضع 

هلل رفعه!

حوار شروط
ممثل شاب صابغ شعره 
أصفر هاأليام وقاعد يتطنز 
على ربعه في الوسط الفني 
اللي ما يحبونه.. عزيزي 
صابغ���ه لي���ش، عبادي 

الشمس مثال!

أصفر


