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 بدر الرفاعي الشيخ أحمد العبداهللا

 نيللي كرمي 

 فرقة اميار السورية في أوبريت «أخت ارجال» القطري

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة عبدالعزيز املسلم منى شداد  ندى فاضل

 انطالق دورة «القرين» الـ ١٧ الليلة على «الدسمة»

 مفرح الشمري
  حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وبحضور وزير النفط 
ووزير اإلعالم رئيس املجلس 
الوطني للثقافــــة والفنون 
واآلداب الشيخ أحمد العبداهللا 
واألمني العام للمجلس الوطني 
بدر الرفاعي تنطلق مســــاء 
اليوم على خشــــبة مسرح 
الدســــمة أنشــــطة مهرجان 

القرين الثقافي في دورته الـ ١٧ 
التي تستمر حتى ٢٦ اجلاري 
وحتمل بني طياتها العديد من 
الثقافية والفنية  األنشــــطة 
الستقطاب اجلماهير ملتابعتها 
خاصة ان ضيف شرف هذه 
الدورة هو جمهورية مصر 
العربية التي أعدت مجموعة 
من األنشطة الثقافية والفنية 
ليتعــــرف عليهــــا اجلمهور 

الكويتي عن قرب.

  وسينطلق حفل االفتتاح 
الوطني ومن ثم  بالســـالم 
سيتم تقدمي فقرة استعراضية 
ترحيبية تبرز أهمية املهرجان 
الذي أصبح عالمة مميزة في 
املهرجانات الثقافية العربية 
وبعدها تدخل املذيعة سودابة 
علي لتقدمي فقرات احلفل التي 
ستبدأ بكلمة الوزير الشيخ 
احمد العبداهللا وبعدها سيتم 
توزيع جوائز الدولة التقديرية 

والتشجيعية للحاصلني عليها 
هذا العام.

  وبعد االنتهاء من توزيع 
اجلوائز ستقدم فرقة اميار 
الســـورية االســـتعراضية 
فقراتها الراقصة وهي فرقة 
تشكلت في عام ٢٠٠٦ وتضم 
٣٠ راقصـــا وراقصـــة ومن 
أعمالها «ليلة مقدسية» التي 
قدمتها ضمن أنشطة القدس 
العربية،  عاصمة للثقافـــة 

«حوار» في افتتاح مهرجان 
دمشـــق املســـرحــي الـ ١٤، 
«من هنا وهنـــاك»، «عرس 
في أوغاريـــت»، «حلب عبر 
التاريـــخ» أوبريـــت «أخت 
ارجال» والفرقة قدمت عروضا 
العديد من  استعراضية في 
البلدان مثل دولة قطر ومملكة 
املرة األولى  البحرين وهذه 
التي تشـــارك فـــي مهرجان 

بالكويت. 

 تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير النفط ووزير اإلعالم

 «روتانا» توّثق عقدها مع نجوى كرم
   وفق شروط الفنانة!

 بيروت- ندى مفرج سعيد
  تفتتح شـــركة روتانـــا عامها اجلديد 
٢٠١١ باحتفـــال ضخم تقيمه غدا في فندق 
فينيسيا وســـط بيروت احتفاء بتجديد 
العقد بينها وبني شمس األغنية اللبنانية 
جنوى كرم، وذلك بعد أشهر من املد واجلزر 
والتصريحات والتخمينات اإلعالمية عن 

سبب عدم جتديد العقد.
  وكانت جنوى كرم التي تعتبر من اول 
الفنانني الذين انضموا الى الشركة السعودية 
منذ ١٢ عاما، قد رفضت الشروط اجلديدة 
التي وضعتها «روتانا» بعد شراكتها مع 
«نيوزكورب»، وبعد فترة من السكوت عن 
أي تصريح إعالمي شـــنت الفنانة حملة 
إعالمية أعلنت فيها تغريدها خارج سرب 

الشركة واشـــارت الى ان الشركة انهارت 
بسبب وجود بعض األوالد فيها. ما حمل 
الشركة للرضوخ لشروط جنوى كرم لتوزع 
علـــى أهل اإلعالم دعوة لتوثيق العقد مع 

الفنانة بحسب الدعوة املرسلة.
  ويفترض ان يعلن عن طرح ألبوم جنوى 
الذي جهز منذ شـــهر ٤ مـــن العام ٢٠١٠. 
ويعتبر هذا االحتفال االول للشـــركة بعد 
ركود عاشته في األشهر املاضية، ويتوقع 
رغم عدم اإلعالن عن مؤمتر صحافي وامنا 
فقط عن عشـــاء ان تطرح أســـئلة دسمة 
ســـواء على الفنانة أو على رئيس روتانا 
للصوتيات سالم الهندي املتواجد في بيروت 
حيث اشرف على حفالت رأس السنة التي 

أشعلت ليالي بيروت. 

 نيللي كريم: كل مصرية معرضة للتحرش 
لعدم األمان بالشارع

 أكدت الفنانة نيللي كرمي، التي شــــاركت في 
بطولة فيلم «٦٧٨»، ان ظاهرة التحرش موجودة 
بالشــــارع املصري بأشــــكال مختلفة، وبنسب 
متفاوتة، وفي كل الطبقات، مشــــيرة إلى ان كل 
امــــرأة ميكن أن تتعرض للتحــــرش اللفظي أو 

الفعلي.
  ولفتت إلى أن هذا الوضع يعكس حالة من عدم 
األمان في الشارع املصري وفي وسائل املواصالت، 
وأماكن التجمعات، وإذا حاولت كل فتاة أو امرأة 
أن ترد على أي متحرش، سواء باأللفاظ أو بالطرق 
العنيفة كما جاء بالفيلم، فسينقلب املجتمع إلى 
غابة، وسيزيد مستوى العنف ومعدالت اجلرمية، 

بحسب صحيفة «املصري اليوم».
  ودافعت كرمي عن مشاركتها في الفيلم رغم 
جــــرأة القضية التي يطرحها، وقالت إن املؤلف 
واملخرج محمد دياب عرضا عليها الســــيناريو 
وأعجبت بالفكرة والتناول، ألنها شعرت بعمق 
املوضوع وحساسية القضية بالنسبة لكل امرأة 
في املجتمع، وحتمســــت جدا ألن تكون عنصرا 

في أول فيلم يطرح هذه القضية.

 تكريم الخليفة والمسلم وشداد وفريق «سوالف» في الجهراء

 عبدالحميد الخطيب
  ضمن أنشطته التي يشهدها 
فندق «سليل اجلهراء» اعتبارا 
من ٢٠ اجلاري يقيم معرض 
«كويتية فاشن ٢» حفال فنيا 
وإعالميــــا لتكرمي عــــدد من 
جنوم الساحة الكويتية نظرا 

لعطاءاتهــــم، كل فــــي مجاله، 
وتقديرا ملا قدموه للديرة من 
اجنازات ســــاعدت فــــي إبراز 
الصورة املشرقة للكويت، حيث 
سيشهد املعرض الذي سيقام 
ملدة ٤ أيام تكــــرمي نخبة من 
النجوم بينهم الشاعر الشيخ 

دعيــــج اخلليفة الــــذي أثرى 
الساحة الشعرية والفنية بأجمل 
الكلمات، والنجم عبدالعزيز 
املسلم تقديرا ملشواره الطويل 
الزاخر بأعمــــال فنية ناجحة 
سواء على مستوى الدراما او 
املســــرح، وأيضا الفنانة منى 

شداد أبرز فنانات اخلليج على 
املستوى الكوميدي باإلضافة 
الى تكرمي مالك وجنم اخلليج 
الفنان عبدالعزيز احمد وفريق 
برنامج «سوالف» الذي يعرض 
على شاشــــة قنــــاة «فنون» 
اإلعالمية ندى فاضل وأحمد 

العونــــان ووليــــد الضاعــــن 
وغيرهم.

  وأكدت مديرة املعرض دعاء 
السيد ان االستعدادات جتري 
على قدم وساق للترتيب للحفل 
حتى تكون هناك أجواء تكرميية 

تليق بحجم هؤالء النجوم.

 احتفال فني وإعالمي بمعرض «كويتية فاشن ٢»

 إليسا 

 إليسا في «أبشر»: ال أمانع في اإلنجاب دون زواج
  لكن تقاليد وأعراف لبنان ترفض ذلك 

اللبنانية   أكدت املطربة 
إليسا أنها ال متانع في فكرة 
إجناب األطفال دون زواج، ما 
دام سيتم االعتراف باجلنني، 
لكن التقاليد واألعراف التي 
اللبناني  يفرضها املجتمع 
ترفــــض ذلــــك، وليس من 
صفاتها التمرد على القوانني 

والتقاليد.
  وأضافت إليســــا ـ خالل 
اســــتضافتها فــــي برنامج 
الذي يعرض على  «أبشر» 
MBC١ـ  أنها في انتظار نصفها 
الثاني، الذي يحتويها عاطفيا 
وإنسانيا، وبعد ذلك ستكون 
أمنيتها طفال ميــــأل عليها 
حياتها، فهي حتب أن تتزوج 
وأن تكون أما، لكن ال ميكن 
حتديد ميعاد ذلك، رافضة 
أن يقال عن الفتيات الالتي 
تأخر زواجهن بـ«العانس»، 
مشيرة إلى أنه البد للفتاة 
أن تكون لها حياتها املستقلة 

فكريا وماديا.
ألبــــوم «تصدق    وعــــن 
مبني»، الــــذي حقق جناحا 
العام  كبيرا منــــذ انطالقه 
املاضي وحتى اآلن، علقت 
إليســــا بأنه نتاج خبرة ١٢ 
ســــنة من اجلهد والتواجد 
والظهور باســــتمرار بعدد 
كبير من األلبومات، معربة 
عن سعادتها بالنجاح الذي 
حققته على املستوى العاملي 
بعد حصولها على «وورلد 
ميوزيك أوورد» ثالث مرات 

عن ألبومات «أحلى دنيا»، 
و«بســــتناك»، و«تصــــدق 
مبني»، باإلضافــــة جلوائز 
أخرى، لكنهــــا رأت أن هذه 
اجلوائز قيمتهــــا معنوية، 
وحتملها مسؤولية كبيرة.

  وعن عالقتها بزميالتها 
الغنائي، أكدت  الوسط  في 
إليسا أنها على عالقة طيبة 
بالنجمتني نانســــي عجرم 
وهيفاء وهبي، نافية وجود 
النجمة  مشاكل بينها وبني 
كــــرم، لكنها عادت  جنوى 
وقالت إنه ال توجد كيمياء 
بينهما، مثلما ال توجد هذه 
الكيميــــاء بينها وبني نوال 
الزغبــــي ويــــارا، كما نفت 
وجود مشروع لدويتو مع 
النجم املصري عمرو دياب، 
مؤكــــدة رغبتها فــــي ذلك، 
وعندما خيرها نيشان بني 
دويتو يجمعها بعمرو دياب 
وآخر بتامر حسني، رجحت 
كفة دياب، بينما أشــــادت 
بالنجومية التي حققها تامر 

حسني.
  ونقــــل نيشــــان حتيات 
السياسي اللبناني د.سمير 
جعجع لتألقها خالل حفل 
رأس الســــنة الذي حضره 
في أحــــد الفنادق، وفي هذا 
الســــياق، قالت إليسا إنها 
ال متانع فــــي أن تكون لها 
صداقات بسياسيني، حتى إن 
كانوا ينتمون إلى اجتاهات 

وانتماءات أخرى.  

 سحر خليل 

 سحر: جماهير النصر السعودي بريئة 
من سرقة حسابي بـ «الفيس بوك»

 بعد رفضها الحديث في الموضوع

 برأت الفنانة سحر خليل جماهير نادي النصر السعودي 
من سرقة حسابها على «الفيس بوك» وبريدها اإللكتروني. 
وقالــــت في تصريح ملوقع «ام بي ســــي نت» بعد فترة من 
الصمــــت كانت ترفض خاللها احلديث في هذا املوضوع: ال 
ميكن أن تكون هذه أخالق جماهير نادي النصر الذين تلقيت 

منهم مساندة واستنكارا لهذا األمر.
  وكان «هاكر» يدعى «نصراوي إلى األبد» قد أشاع على 
صفحة الفنانة سحر خليل بـ «الفيس بوك» بعد سرقتها أنه 
قام بذلك وفعل نفس الشيء مع بريدها اإللكتروني بسبب 
إعالنها تشجيع ناديي الهالل واالحتاد السعوديني في لقاء 
مع برنامج «صدى املالعب» على MBC. وقالت سحر: أنا لم 
أخطئ في حق نادي النصر، وكل إنسان من حقه أن مييل 

في التشجيع نحو أي ناد، فهذه حرية شخصية.
  ورجحت سحر أن يكون وراء هذا املوضوع شخص يريد 
أن يشغلها عن مسيرتها الفنية، ورفضت أن تستجيب لطلبه 

باالعتذار، قائلة: «هو أقل بكثير من أن يشغلني».

 حمادة هالل 

املؤلـــف محمد   طلـــب 
الباسوسي من الفنان حمادة 
هالل البحث عن سيناريست 
آخر لكتابة عمله اجلديد بعد 
اعتذاره عن االستمرار في 
كتابة ســـيناريو املسلسل 
التلفزيوني «حبيب ماما» 
بعد كتابة ثـــالث حلقات 
منـــه، مرجعـــا الســـبب، 
حسب «النشـــرة»، الى ان 
كتابة املسلسل حتتاج الى ٣ 
اشهر على االقل، مما يصعب 
عـــرض العمل في رمضان 

املقبل.
البعـــض بان    ويـــردد 
الباسوسي من  انســـحاب 
املسلسل يعود الى خالفات 
بينه وبني الفنان حمادة هالل 

صاحب فكرة املسلسل.

 مؤلف «حبيب ماما» 
يعتذر لهالل عن 

االستمرار في الكتابة
 

 املذيعة سودابة علي


