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مطرب���ة بعد م���ا طاح 14
 بچبده���ا ألبومه���ا اليديد 
رمت التهامي على ش���ركة 
انتاجه���ا اللي ما س���وتله 
دعاية كافية مثل ما تقول.. 

خير ان شاء اهلل!

تهايم
ان����ه أعماله  ممثل يعتقد 
خالدة وراح توصله للعاملية 
هاألي����ام قاعد يعام����ل ربعه 
الفنانني بفوقية في عمله اليديد 
ألنه هو املنتج.. الشرهة على 

اللي يشتغل معاك!

فوقية
ممثلة راّزها أحد املخرجني 
ومخليها مساعدته في اإلخراج 
هاأليام ناشرة صور مسلسلها 
على اإلنترنت واملصيبة انه 
الصور جريئة وايد وفيها خدش 

للحياء.. خووش مساعدة!

صور

قدما مسرحية »عمر الخيام« لتأكيد التزامهما بدعم المجتمع المحلي

»داو« ساعدت شباب  »لوياك« إلشباع مواهبهم الفنية 

مجتمعية تتيح ملتطوعي املركز الوصول 
إلى مؤسسات اخلدمة املجتمعية احمللية، 
مثل دور األيتام ومراكز التوحد ومراكز 
رعاية املسنني، ملساعدة ودعم احملتاجني، 
ويشجع البرنامج هؤالء املتطوعني أيضا 
على االختالط بالس���كان وإشراكهم في 
األنش���طة اخلارجية واالجتماعية، كما 
تشمل رعاية »داو« ملركز »لوياك« التدريب 

والعديد من برامج التنمية األخرى.
وفي ع���ام 2008، متثل دعم »داو« في 
عقد ش���راكة حصرية لرعاي���ة برنامج 
»الفورموال 1 للم���دارس«، باإلضافة إلى 
دعم إنتاج العرض املسرحي »خطر« الذي 
حصد العديد من اجلوائز، وكذلك برنامج 
التدريب العملي اجلزئي الذي أطلقه مركز 
»لوياك«، باإلضافة إلى العديد من النشاطات 
التفاعلي���ة املتنوعة التي يجريها املركز، 

والتي تركز على املوسيقى.
اجلدي���ر بالذكر أن مس���رحية »عمر 
اخليام«، من إخراج اللبناني املتميز إبراهيم 
مزنر، ومأخوذة عن رواية »س���مرقند« 
لألديب أمني معلوف، حيث تصور قصة 
حياة عالم الرياضيات والفلكي والفيلسوف 
الشهير »عمر اخليام«، كما جتري أحداثها 
بني القرنني اخلامس والسادس الهجريني، 
وحتكي قصة سعي اخليام لالنتقال من 
سمرقند إلى أصفهان، حيث ميكنه إنشاء 

مرصد لدراسة واكتشاف أسرار الكون.

املمثلني تقدميها مرة أخرى في املستقبل 
القريب، آملني أن تواصل إلهامها وتشجيعها 
ملزيد من الشباب ملتابعة اهتمامهم بالفن 

واملوسيقى في دولة الكويت.
هذا، وتتمتع شركة داو بتاريخ طويل 
يزخ���ر بدعمها ملب���ادرات مركز »لوياك« 
وبرامجه التعليمية، وكان مركز »لوياك« 
قد قام في اآلونة األخيرة بإطالق برنامج 
»يوم داو الترفيهي«، وهو عبارة عن مبادرة 

الذي تقدمه داو للكيماويات ملركز »لوياك«، 
والذي س���اعدنا على تقدمي ه���ذا العمل 
املس���رحي وحتويله إلى عمل رائد على 
أرض الواقع. فدعم داو املستمر لبرامجنا 
ومبادراتنا يلع���ب دورا هاما بالفعل في 

تنمية املواهب الشابة في مجتمعنا.
من جهة أخرى، تعتبر مسرحية »عمر 
اخليام« أول إنتاج جتريه أكادميية »لوياك 
للفنون األدائية« هذا العام، ويعتزم طاقم 

أعلنت شركة داو للكيماويات ومركز 
ل���وذان إلجنازات الش���باب »لوياك« عن 
تعاونهم���ا في تقدمي العرض املس���رحي 
»عمر اخليام«، الذي أنتجه املركز ورعته 
داو وقام بتمثيل أدواره عدد من الطلبة 
الكويتيني الش���باب األحد املاضي، وذلك 
في املدرس���ة األميركية في الكويت. وقد 
حضر العرض أكثر من 500 مشاهد، من 
بينهم عدد من السفراء وكبار الشخصيات 

وقادة املجتمع.
ويأتي هذا العرض املسرحي كجزء من 
التزام ش���ركة داو برعاية مركز »لوياك« 
مببلغ 325 ألف دوالر أميركي، بحيث تشمل 
الرعاية برامج التدريب التربوي وتنمية 
الش���باب، إلى جانب الرعاية احلصرية 

ألكادمييي »لوياك للفنون األدائية«.
وفي هذا السياق، قال ماركوس وايلدي، 
رئيس شركة داو في الشرق األوسط ونائب 
رئيس الش���ركة للتطوير املؤسسي في 
الكويت: يعكس هذا العرض املس���رحي 
التزام شركة داو بتمكني الشباب في دولة 
الكويت الشباع موهبتهم، باإلضافة إلى 
دعمها للفنون األدائية.وتشجيع الشباب 
للمشاركة في األنشطة الثقافية التي حتفز 
على اإلبداع الذي يساعدهم على التطور 

ليصبحوا قادة ناجحني في املستقبل.
كما قالت فارعة السقاف، املدير التنفيذي 
ملركز »لوياك« : إننا ممتنون جدا للدعم 

فارعة السقاف وممثل شركة »داو للكيماويات« يتوسطان شباب »لوياك« بعد العرض

شباب »لوياك« وأداء فني رائع

مشهد من مسرحية »عمر اخليام«

أكدت أن المسلسل وليمة مشاهدة مهمة في شهر رمضان

فريال: أشعر بالحنين لبيت سعاد في »باب الحارة« 

»خناقة« بين عمرو دياب وموزع ألبومه القادم

اكدت الفنانة السورية وفاء موصللي 
� املعروفة ب� »فريال« في مسلسل »باب 
احلارة«، الذي يعرض على شاشة »ام بي 
سي« ان شخصية فريال ستواجه حتديات 
جديدة خالل اجل���زء اخلامس واألخير 
من العمل، معبرة عن شعورها بالشوق 
ألجواء العمل الذي مت االنتهاء من جزئه 
األخير، وأشارت إلى أنه سينتابها شعور 
باحلنني لبيت فريال وسعاد في املسلسل 

بعد اعتياد استمر خمس سنوات.
وكشفت عن انها تتابع في شهر رمضان 
مسلس���ل »باب احلارة« بكل تفاصيله 
باعتبارها مشاهدا عاديا يتفاعل ويفاجأ 
باألحداث والقيم األخالقية املطروحة من 
خالله، فضال عن حبها الشديد للعالقات 
االجتماعية البسيطة التي كانت متداولة 
في تل���ك احلقبة الزمنية، مؤكدة أن من 
بني جماليات شهر رمضان حتول مسلسل 

»باب احلارة« إلى وليمة مشاهدة مهمة في 
شهر رمضان ألفراد األسرة العربية.

وأضافت موصللي في حوار مع »ام 
بي سي نت« أن شخصية فريال ستستمر 
على نفس تركيبة األجزاء الس���ابقة مع 
دخول بعض ردود أفعال جديدة، وذلك 
عبر التحديات والظروف اجلديدة التي 
تواجهها في اجل���زء اخلامس واألخير، 
ملمحة الي ان هذا اجلزء سيترك في نفسها 
حزنا شديدا، خاصة بعد أن بات مبثابة 
األسرة لديها، وجزءا مهما من حياتها عبر 

مسيرة استمرت خمس سنوات.
واوضحت الفنانة السورية أن انتهاء 
»باب احلارة« ال يعني التوقف عند هذا 
احلد، بل إن مس���يرة إبداع دراما البيئة 
ستستمر بشكل أكثر تطورا على الرغم 
من أن »باب احلارة« يبقى عالمة فارقة 

في األعمال البيئية.

مفرح الشمري
ينطلق رسميا مساء اليوم بث قناة »ساحل« 
الفضائية التي ميلكها رزاق املوسوي من خالل 
حفل افتتاحها الذي س����يقام الليلة في فندق 
كراون بالزا � الفرواني����ة، وحتديدا في قاعة 
األندلس بحضور نخب����ة كبيرة من الفنانني 

واإلعالميني اخلليجيني والعرب.
وفي هذا الصدد أكد املنتج رزاق املوسوي 
ل� »األنباء« ان القناة مت التجهيز لها منذ فترة 
طويلة وستكون ش����املة من خالل برامجها 
ومسلسالتها املوجهة ألفراد األسرة دون استثناء 

حتى حتقق الهدف الذي أقيمت ألجله.

وأض����اف قائال: رغم ان هن����اك العديد من 
القن����وات الفضائية حالي����ا اال ان توجه قناة 
»ساحل« سيكون مختلفا عنها من ناحية نوعية 
البرامج واملسلسالت التي ستبث عبر شاشتها 
والت����ي مت اختيارها بدقة حتى تتماش����ى مع 
عاداتنا وتقاليدن����ا اخلليجية والعربية التي 
حترص القناة على تدعيمها من خالل ما تبثه 

من أعمال تلفزيونية.
مش����يرا الى ان القناة اختارت العديد من 
األعمال الدرامية التي حتمل بني طياتها الكثير 
من القيم، حيث ستعرض على الشاشة حصريا، 

وذلك جلذب املشاهدين ملتابعتها.

وبخصوص املسلسالت التي ستعرضها القناة 
قال: هناك اكثر من 9 مسلسالت حصرية منها 
مسلسل »سيدنا املسيح« و»يا صديقي« و»بعد 
السقوط«، باالضافة الى برامج الكاميرا اخلفية 
التي صورت خصوصا للقناة واملسلس����الت 
الكارتونية اخلاصة لألطفال وبرامج املسابقات 

التي خصصت لها جوائز قيمة.
ومتنى املنت����ج رزاق املوس����وي ان تنال 
املسلسالت املعروضة على »ساحل« النجاح 
في ظل املنافسة الشريفة املوجودة بني القنوات 
الفضائية التي حترص دائما على تقدمي األفضل 

ملشاهديها، خصوصا في شهر رمضان.

القاهرة ـ سعيد محمود
نشبت مؤخرا مشادة كالمية بني الفنان عمرو 
دياب وموزع ألبومه القادم حسن الشافعي، بسبب 
تغيب الشافعي عن بروڤات الفرقة املوسيقية لعمرو 

دياب. 
وعلى الفور قام دياب باالتصال بالشافعي ولكنه 
لم يرد عليه وهو ما اثار غضب دياب حيث اتصل به 
أكثر من مرة وبعد ساعة قام الشافعي باالتصال به 
وعلى الفور ثار في وجهه وطالبه بسرعة احلضور 
لوجود خطأ فادح بأحد املقاطع املوس����يقية ولكن 
دياب فوجئ برفضه احلضور مبررا ذلك بأنه ينشغل 

بالتسجيل مع مطربة أخرى. 
من ناحية أخرى يعكف دياب حاليا على التسجيل 
من أغنيات ألبومه حيث تقرر طرحه في عيد االضحى 
املبارك، وذلك بحس����ب ما أعلنه دياب خالل حفله 

األخير مبارينا.
 اجلدير بالذكر ان الفنان عمرو دياب قدم مجموعة 
من افضل اغانية في حفل مارينا وقد ساعد في انقاذ 
بعض الشباب املتواجد في احلفل بعد ان اشتعلت 
االلعاب النارية وتطايرت وسط اجلمهور وسببت 

عمرو دياباصابات لبعضهم.

وفاء موصللي

مشهد من مسلسل »بعد السقوط« املنتج رزاق املوسوي

تنطلق رسميًا مساء اليوم من فندق كراون بالزا

9 مسلسالت حصرية تعرضها »ساحل« في رمضان

م اهلل  عظَّ
أجرك يا نوال

»األنب���اء«  تتق���دم 
بخالص العزاء واملواساة 
من املطربة نوال الكويتية 
لوفاة املغفور لها بإذن 
اهلل والدتها والتي كانت 
ترقد في العناية املركزة 
من���ذ ش���هرين ووافتها 

املنية صباح أمس.
س���ائلني املولى عز 
وجل ان يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويدخلها 
فس���يح جنات���ه ويلهم 
أهلها وذويه���ا الصبر 

والسلوان.
)إن���ا هلل وإن���ا إليه 

نوال الكويتيةراجعون(


