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مخرج خليجي بعدما 32
انتقدوا ربعه طريقة اخراجه 
ألحد املسلسالت احمللية قط 
اللوم على مؤلفة العمل.. 
عيل وين رؤيتك اإلخراجية 

يا عزيزي؟!

ممثل معتقد نفسه جنم 
النجوم ما يرضى انه أحد 
اعمال���ه املعروضة  ينتقد 
احلني واللي ينتقده يطرشله 
مس���چ ينهي عالقته فيه.. 

شفيه رشدي أباظة!

لوم عالقة
ممثلة كان عندها »أمل« بأحد 
املنتجني ان���ه يعطيها اجرها 
بالكامل ب���س بعد ما خلصت 
تصوير مشاهدها ومنتجتها 
خصم عليها بحجة انه حلقاتها 

تقلصت.. اهلل يعينچ!

خصم

محمد املسباح

)فريال حماد( »الذيب« أحمد املوسوي مع املعد علي حيدر في استديو البرنامج 

قرقيعان »كنز Fm« آي فون والب توب وتلفزيونات

مفرح الشمري
في أجواء مليئة باإلثارة والتش���ويق احتفل »الذيب« أحمد 
املوسوي ب� »القرقيعان« مع مستمعي برنامجه »كنز Fm« الذي 
يعده علي حيدر وخديجة دشتي ويخرجه نايف الكندري حيث 
متيز »قرقيعان« املوس���وي بأن جوائزه عبارة عن أجهزة »آي 
فون« و»الب توب« و»تلفزيونات« مقدمة من الشركات الراعية 
للبرنامج وهي »زين«، »األنباء«، »آركوبالينو«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »ايه ون لتأجير السيارات«، »معهد فندق كراون بالزا 
الصحي«، »مطاعم فندق كراون بالزا بجميع انواعها«، »صالون 
كتوركت«، و»فروت بوكيه رفلكش���ن«، باإلضافة إلى اجلوائز 

املقدمة من اجلهة املنفذة للبرنامج وهي »ميديا فون بلس«.

حليمة فازت بـ »الب توب«

فازت املس���تمعة حليمة بجائزة مميزة بعد مش���اركتها في 
البرنامج وكانت عبارة ع���ن »الب توب« وصفتها بأنها أجمل 
جائ���زة في حياتها طالبة من أس���رة البرنامج االكثار من هذه 
اجلوائز القيمة التي تدفع الكثير من مشتركي »زين« إلإرسال 

»املسچات« لعل وعسى ان يفوزوا مثلها.

من غير سؤال

امتدحت املس���تمعة »إم« علي طريق���ة البرنامج الذي يقدم 
جوائزه للمش���اركني من غير طرح االس���ئلة عليهم االمر الذي 
يشجع العديد من املستمعني على املشاركة فيه والسيما ان هذه 
الطريقة غير موجودة في برامج املسابقات االخرى التي تبث 

.»Fm عبر اثير محطة »كويت

شهد توزيع جوائز مختلفة من الشركات الراعية

رمز الصيدلية هو الكأس و...
أ ـ الضفدع

ب ـ التمساح
ج ـ الثعبان

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

تعرض فترة العيد على مسرح تنمية المجتمع في منطقة الزهراء بجنوب السرة

»حسان واألميرة أشجان«.. رسالة تربوية تحترم عقل الطفل

 عبدالحميد الخطيب
حتت رعاية الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة، وبحضور 
كامل جنوم مس����رحية االطفال الهادفة »حسان واالميرة 
أش����جان« عقدت شركة كالس����يكال لإلنتاج الفني مساء 
أمس االول في فندق هوليداي ان الساملية مؤمترا صحافيا 
لالع����الن عن تفاصيل العمل وأدوار أبطاله، ادارة الزميل 
نايف الشمري، حيث عبر اخلليفة في البداية عن سعادته 
باملشاركة في املسرحية وقال: يشرفني التعاون مع انسان 
كان له الفضل في دخولي مجال مسرح الطفل وهو الكاتب 
كاظم الزامل الذي شجعني على اقتحام هذا املجال عام 92 
وأمتنى ان تترك املسرحية بصمة لدى اجلمهور ألنها متثل 

عودة ملسرح الطفل اجلميل.
من جانبه قال الكاتب القدير كاظم الزامل الذي لم مينعه 
مرضه من التواجد في املؤمتر: هذا النص أحد االعمال من 
سلسلة مس����رحيات بدأتها منذ 35 عاما من العمل الفني 
املتواصل، ويحمل عصارة فكري واعتبره مبنزلة رد على 
كثير من املشككني الذين يقولون اننا نعاني من عدم توافر 
نصوص مس����رحية تكتب خصيصا لالطفال. وأضاف: 

املسرحية عبارة عن درس تربوي يحترم عقل االطفال من عمر اخلامسة إلى السابعة عشرة وتتطرق إلى 
الكثير من القضايا الوطنية، ونسعى فيه لغرس قيم أخالقية وتنمية احلس الوطني لدى االطفال.

أما املنتج ياسر العماري فتحدث عن املنافسة خالل فترة العيد قائال: ال نتخوف من املنافسة فلكل عمل 
خط ولدينا أبطال على قدر كبير من اجلماهيرية، ونتمنى ان نكون عند حسن ظن اجلمهور عند عرضها 
فترة العيد في مركز تنمية املجتمع مبنطقة الزهراء  في جنوب السرة . في حني عبرت اإلعالمية ندى 
فاضل عن سعادتها بالوقوف على خشبة املسرح في الكويت وقالت: فوجئت بعرض شركة كالسيكال 
للمشاركة في املسرحية وال أخفيكم سرا كنت متخوفة ومترددة كوني مذيعة أخوض هذه التجربة للمرة 

االولى ولكن اسم العماري كمنتج واملنصور كمخرج شجعني على قبول خوض املغامرة.
بدورها قالت املذيعة الشابة مشاعل: لم أذهب بعيدا عن مجالي مازلت أدور في فلك االعمال املرتبطة 

بالطفل، خصوصا أنني أقدم على شاشة تلفزيون »الراي« 
برنامجا موجها لالطفال، لذا اعتقد ان لدي خبرة تؤهلني 
للمشاركة في مسرحية »حسان واالميرة أشجان« التي 

ستعيدنا لزمن مسرح الطفل اجلميل.
أما املخرج منصور حسني املنصور فقال: سعيد للتصدي 
إلخراج عمل من تأليف اس����تاذي كاظم الزامل، فقد كنت 
يوم����ا من االيام واحدا من جمهوره وإش����ادته مبوهبتي 
شهادة أعتز بها كثيرا، فاملس����رحية متثل عودة ملسرح 
الطفل بطابعه االصيل الذي نش����أنا عليه مثل مسرحية 
»السندباد« و»البساط االحمر« لذا فإن الرؤية االخراجية 
س����تكون قريبة الى حد كبير لتل����ك االعمال مع الوضع 
في االعتبار الفارق الزمني، مشيدا بانضمام االستاذ في 
املعهد العالي للفنون املسرحية عماد العكاري الى العمل 
وقال: العكاري يشارك في دور امللك وعلى الرغم من انه 
أستاذي في املعهد غير انه مبجرد وجوده في البروفات 
يسلم أمره لي باعتباري املخرج وأشكره على هذا التواضع 

واحلرفية في التعامل.
م����ن جانبه قال الفنان عبداهلل مال اهلل: هذه التجربة 
الرابعة لي في مجال املس����رح فبعد 3 س����نوات من االنغماس في برامج األطفال حرصت على ان تكون 
مشاركتي كممثل في االجتاه نفسه ودوري سيكون في قالب كوميدي يعكس شغفي بهذه النوعية من 

االدوار.
كما عبر جنم »ستار اكادميي« عبدالعزيز االسود عن سعادته ملشاركته زمالءه في هذا العمل وقال: 
أجس����د شخصية شريرة في قالب كوميدي وأمتنى ان نوفق جميعا في هذه املسرحية، بينما قال جنم 
النسخة االخيرة من »ستار أكادميي« السعودي سلطان الراشد: يشرفني التواجد بني أهلي في الكويت 
وبرفقة الزمالء وفريق املسرحية. اجلدير بالذكر أن املنتج ياسر العماري كرم خالل املؤمتر الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة ملش����اركته في املسرحية بصياغة األشعار ولدعمه املستمر لشباب الفنانني في مختلف 
الفعاليات الفنية كما أن املذيع نواف القطان غاب عن املؤمتر لوجوده في اململكة العربية السعودية.  

جانب من املؤمتر الصحافي    )كرم ذياب(

اإلعالمية ندى فاضل الكاتب القدير كاظم الزامل

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة اثناء تكرميه من املنتج ياسر العماري 

براءة المسباح من التزوير
أصدرت محكمة االستئناف حكمها بتأييد حكم 
احملكمة االبتدائي ببراءة رئيس مجلس إدارة نقابة 
الفنانني الكويتيني محمد املسباح من تهمة التزوير 
الت���ي أقامها ضده الفنان عم���اد العكاري واملخرج 
محمد الزنكوي. ورفضت احملكمة في حكمها الصادر 
الدعوى املقدمة ضد املس���باح وحكمت ببراءته من 

التهمة املوجهة اليه. 
وقال احملامي علي عبدالعزيز القطان الذي ترافع 
في القضية: هذا احلكم يعني براءة تامة مما نسب 
الى موكلنا، وبناء على هذا احلكم يكون بريئا من 
تهمة التزوير التي قال العكاري والزنكوي ومجموعة 
من الفنانني ان املسباح زّور توقيعهم لعقد جمعية 
عمومية غي���ر عادية واحداث تغييرات في مجلس 
إدارة النقابة، وعليه سيكون لهذا احلكم تأثير قوي 
في سير القضية املرفوعة من املسباح بصفته رئيس 
مجل���س إدارة نقابة الفنانني الكويتيني ضد وزارة 

الشؤون واالحتاد العام للنقابات.


