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انها  22   مطربــــة «امنيتها» 
تشارك في فيلم سينمائي 
اســــتعراضي بــــس للحني 
مايتها الفرصة وقاعدة تدور 
على ممول ملشروعها الفني.. 

خير ان شاء اهللا! 

 ممثلة «انغـــرت» على 
املنتجني وقاعدة تطلب اجر 
عالي للمشاركة في أعمالهم 
مع انها قبل كانت تترجاهم 
علشان يعطونها دور.. واهللا 

دنيا!

 طلب استعراض 
 ممثلـــة «مشـــتاقة» انها 
تســـوي عمليـــة جتميـــل 
بويههـــا بعدمـــا طلب منها 
احد املخرجني مع انه ويهها 
صاير مثل الدوشق من كثر 

هالعمليات.. اهللا يشفي!

 دوشق

 منصور املنصور وإبراهيم الصالل في احلفل مديرة ادارة املسرح باملجلس الوطني كاملة العياد تكرم محمد احلملي

 لقطة جماعية لفريق مسرحية «احلضانة» مع ضيوف حفل التكرمي

 بثينة الرئيسي

 مي عز الدين

 جميلة إسماعيل

 مفرح الشمري
  أقامت فرقة املسرح الشعبي 
مســـاء امس االول حفال تكرمييا 
لفريـــق مســـرحية «احلضانة» 
احلاصلة علـــى اجلائزة الكبرى 
في مهرجان الشـــباب املسرحي 
اخلليجي التاســـع الذي اقيم في 
الفتـــرة املاضية، وذلك  الدوحة 
بحضور االمـــني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي ومديرة ادارة املسرح 
كاملة العياد ونائب املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
جاسم يعقوب وعدد من الفنانني 
الكبار مثل: ســـعد الفرج، محمد 
املنيع، منصور املنصور، محمد 
الى عميد املعهد  جابر باالضافة 
العالي للفنون املسرحية د.فهد 
السليم والكاتبة القديرة عواطف 
البدر واالعالمية املخضرمة أمل 
النقي  عبداهللا واحملامية جنالء 
وعدد من اعضاء فرقة املســـرح 

الشعبي والنجوم الشباب.
  بدأ احلفل بكلمات ترحيبية من 
رئيس مجلس ادارة فرقة املسرح 
الشعبي ابراهيم الصالل وجهها 
للحضور شـــاكرا لهـــم تلبيتهم 
النجوم الشباب  الدعوة لتكرمي 
في مسرحية «احلضانة»، مثمنا 
اجلهد الذي تبذله الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في دعم الشباب 
املسرحي باالضافة الى دعم املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
جلميع الفرق املسرحية للمحافظة 

على مكانة الكويت مسرحيا.
  ومن ثـــم ألقى االمـــني العام 
للمجلس الوطني بدر الرفاعي كلمة 

اشاد فيها مببادرة فرقة املسرح 
الشعبي لتكرمي فريق «احلضانة» 
متمنيـــا جلميع املشـــاركني في 
املسرحية التوفيق والنجاح في 

مسيرتهم الفنية.
  ومن جهته شكر املدير الفني 
لقطاع الشـــباب بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة املخرج عبداهللا 
عبدالرسول فرقة املسرح الشعبي 
القامته احلفل، مؤكدا ان هذا يدل 
على التعاون الالمحدود بني الفرق 
املسرحية االهلية والهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة الحتضان 
مواهب هؤالء الشباب الذين رفعوا 

اسم الكويت في هذا املهرجان.
  ومـــن ثم بدأت فقـــرات حفل 
التكرمي بتقـــدمي رئيس مجلس 
ادارة فرقة مسرح الشعبي ابراهيم 
الصـــالل واالمني العام للمجلس 
الوطني بدر الرفاعي درعا تذكارية 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 

العياد، حيث أكد فيه أن مهرجان 
املســـرح احمللي بدورته الثانية 
عشرة سيقام في ابريل املقبل بعد 
أن مت تأجيله إليجاد مقر لفرقة 

مسرح الشعبي.
  وأشار الى انه يتمنى ان يكون 
الفرق املسرحية مقرات  جلميع 
خاصة بها، ملمحا الى انه استغرب 
من موقف فرقتي املسرح الكويتي 
واملســـرح العربي اللتني أرسلتا 
كتبا للمجلس تتضامنان فيه مع 
املسرح الشـــعبي مع ان املسرح 
الشعبي لم يطلب منهما التضامن، 
االمر الذي اعتبرته اللجنة العليا 
ملهرجان املسرح احمللي «انسحابا» 

من انشطة املهرجان.
  وأضاف: كنا نتمنى ان تكون 
ردة الفعل غيـــر ذلك وان تكون 
الفرق املســـرحية متكاتفة حلل 
مشاكلها دون الزيادة في تضخيم 
األمور، الســـيما أن مشكلة فرقة 

تسلمه نائب املدير العام جاسم 
يعقوب ثم كرمـــت مديرة ادارة 
املســـرح باملجلس كاملة العياد 
مخرج املســـرحية الشاب محمد 
احلملي حلصولـــه على جائزة 
أفضل مخرج مسرحي باملهرجان 
وحصول «احلضانة» على اجلائزة 
الكبرى، وكّرم الفنان القدير سعد 
الفرج عددا من الفنانني الشباب 
الذين حصدوا جوائز فردية وهم 
مشاري املجيبل، نوف السلطان، 
عبـــداهللا اخلضـــر، ومشـــعل 

البلوشي.

  «المحلي» في أبريل

  مـــن جانب آخر عقـــد األمني 
الوطني بدر  العـــام للمجلـــس 
الرفاعي جلسة خاصة مع الزمالء 
الصحافيني في ديوانية «الشعبي» 
بحضور عدد من الفنانني وأدارت 
اجللســـة مديرة املســـرح كاملة 

املسرح الشعبي عادية وحلولها 
موجودة، فلماذا التضخيم من قبل 

فرقتي الكويتي والعربي؟!
  وبخصوص مشاركة الكويت 
في مهرجان املسرح اخلليجي الذي 
سيقام في قطر ٢٠ ديسمبر املقبل 
ذكر الرفاعـــي ان هناك عرضني 
الكويتي  مقدمني مـــن املســـرح 
و«اخلليج» سيتم اختيار احدهما 
املهرجان من قبل  للمشاركة في 
التابعة للمجلس  الفنية  اللجنة 

الوطني.
  أما مستشـــار فرقة املســـرح 
الشـــعبي فأكد على ان الفرقة لم 
تصلها كتب تضامن «الكويتي» 
و«العربي» ألنهـــا لم تطلب من 
أحد التضامن معها، خاصة بعد 
أن وجدت الترحيب من املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
حلل مشكلة مقرها والتي تسير 

حاليا بالدرب الصحيح. 

 بثينة الرئيسي.. «وراء األسوار»

 مي عز الدين تحتفل بعيد ميالدها 
على طريقة عمرو دياب

 نيللي كريم: حلم حياتي تقديم عمل 
استعراضي عن الراحلة سامية جمال

 جميلة إسماعيل ترشح نفسها
   «فئات» في مجلس الشعب 

 كشفت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي 
عن بدء تصويرها ملسلسل «وراء األسوار» 
مع الفنانة القديرة حياة الفهد، موضحة انها 
تلعب دور فتاة جامعية ناضجة حتظى بثقة 
والدها، وتؤثر في األحداث والشخصيات 
في اطــــار قالب درامي يتميــــز بصراعات 

مختلفة.
  وأضافت ان هناك مشروع مسلسل آخر 
جديد بعنوان «مــــا نتفق» وهو من النوع 
الرومانسي لصالح قناة «أبوظبي» مبشاركة 
الفنان العمانــــي ابراهيم الزدجالي، مبدية 
سعادتها البالغة ملشاركتها في هذا العمل. 

 على غرار ما قام به عشاق النجم عمرو دياب اجلروب 
اخلاص به على موقع التواصل االجتماعي «الفيس بوك» 
احتفاال بعيد ميالده على طريقتهم، ومن قبله عشاق النجم 
محمد محيي، تدخل الفنانة الشـــابة مي عز لتكون ثالث 
النجوم التي ينتظر عشاقها على «الفيس بوك» االحتفال 
بعيد ميالدها بفارغ الصبر، حسب موقع «الفن اون الين». 
وعلى الرغم من أن عيد ميالد مي يوم ١٩ يناير إال أن عشاقها 
بدأوا في التحضير للحفل بإقامة صفحة خاصة على «الفيس 
بوك» بعنوان «عيد ميالد الفنانة الشـــابة مي عز الدين»، 
ويتم فيها التعريف مبوعد احلفل، وتهنئتها بعيد ميالدها 

والعام اجلديد وعيد األضحى دفعة واحدة. 

 صرحــــت الفنانة نيللي كرمي عن رغبتها في اداء دور 
الفنانة سامية جمال حيث قالت: حلم حياتي تقدمي عمل 
استعراضي عن الفنانة الراحلة سامية جمال، ورغم حتمس 
املخرج محمد خان للعمل، مازلت انتظر منتجا متحمسا 
اكثر. وعن فيلمي «الرجل الغامض بسالمته» و«٦٧٨» الذي 
حتول الى «وقوف متكرر»، واتهام االول بكثرة االفيهات 
اجلنسية، والثاني بجرأة تناول قضية التحرش اجلنسي 
في املواصالت، قالت: «الرجل الغامض بســــالمته» فيلم 
كوميدي ولذيذ، اما «وقــــوف متكرر»، فهو فعال جريء، 

لكن حواره معمول بشكل جيد، ومن دون ابتذال. 

 قدمت اإلعالمية املصرية جميلة إسماعيل أوراق ترشحها 
النتخابات مجلس الشعب املصري املقرر عقدها يوم ٢٨ 
نوفمبر اجلاري، ملديرية أمن القاهرة مســــاء أمس االول. 
وقالت لـ «إيالف» انها واجهت الكثير من التعنت واملخالفات 
من قبل القائمني على تسلم األوراق، وأبرزها تدخل ضباط 
الشــــرطة في عمليات الترشح، األمر الذي يعتبر مخالفا 
للقانون. وأوضحت أنها طلبت من رئيس اللجنة املوافقة 
على ترشحها على مقعد «الفئات» كمواطنة وعلى مقعد 
«الكوتا» كســــيدة، وفقا لقانون الكوتا الذي لم مينع أي 
سيدة من املنافســــة واجلمع بني مقعدين، مؤكدة أن هذا 
الطلب فاجأ رئيس اللجنــــة وأوقعه في حيرة ودفع به 
إلى إرجاء املوضوع حتى تتم مناقشــــته على الرغم من 

ضرورة إملامه بجميع قواعد الترشح. 

 بدر الرفاعي: المهرجان المحلي 
سيقام في أبريل.. وأستغرب

  من موقف «الكويتي» و«العربي»
  تجاه مشكلة «الشعبي» 

 أنغام

 سمية اخلشاب 

 أنغام: سأمنح صوتي للرئيس مبارك
  .. وأرفض أن أغني للحزب الحاكم 

 سمية الخشاب تواجه قوى الشر في الصعيد

 أكـــدت الفنانة أنغام أنها لن تتـــردد في منح صوتها 
االنتخابي للرئيس حسني مبارك حال ترشحه للرئاسة في 
انتخابات ٢٠١١، وقالت لصحيفة «املصري اليوم» القاهرية: 
أعلم أن مرشح احلزب الوطني هو الرئيس محمد حسني 
مبارك، وهذا هو أملنا الوحيد، ألننا نعرفه ونفهم طريقة 
تفكيره منذ ســـنوات، لكن لو شخص آخر قدم برنامجا 
انتخابيا أقنعني وشـــعرت بأنه سيخدم مصر فسأمنحه 
صوتي. ونفت أنغام ما تردد بشأن تقدميها أغنية للحزب 
الوطني احلاكم قائلة: لن أغني ألشخاص أو أحزاب، بالرغم 
من أني غنيت النتصـــارات أكتوبر أكثر من ٢٠ مرة، كما 
أنني لست عضوة في أي حزب ولدي انتماء لوطني فقط 

ومن يخدم بلدي «أحطه فوق رأسي».

 تتابع الفنانة سمية اخلشاب حاليا اإلعداد ملسلسلها 
اجلديد «وادي امللوك» الذي وقعت عقده مؤخرا مع املخرج 
حســــني صالح، حيث كشفت عن تفاصيل دورها قائلة: 
أقدم خالل األحداث دور سيدة صعيدية قوية جدا تدخل 
طوال األحداث في صراع حاد مع أكثر الشخصيات شرا 
في الصعيد، هذا الدور حتد كبير، حيث انه من املطلوب 
مني ان أظهر كأنثى وســــيدة علــــى قدر من اجلمال وفي 
الوقت نفســــه تظهر قوة شخصيتها غير عادية. أما عن 
مشاركتها في بطولة مسلسل «كيد النسا»، فقالت: بالفعل 
لم أعتذر عن املسلســــل وســــأقوم ببطولته لتكون املرة 
األولى التي أشارك فيها في سباق رمضان الدرامي بعملني 

دفعة واحدة.

 في حفل تكريم فريق مسرحية «الحضانة»

 نيللي كرمي


