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 مطربة رمـــت التهامي على  24 
اللي  الســـنغل  فشل أغنيتها 
طرحتها قبل أسابيع على إحدى 
الشركات االنتاجية اللي قاعـــدة 
حتاربهــــا مثـــل ما تقــــول.. 

خير إن شاء اهللا! 

 ممثلة بعد ما «مرمرت» فريقها 
الفني فـــي عملها اليديد هااليام 
تطرش صورها للصحافة علشان 
ينشـــرون أخبارها وتزعل ليما 
يذكرون أبطال عملها اليديد بنفس 

اخلبر.. احلمد هللا والشكر!

 زعل حرب
 ممثلة خليجية «حست» انه 
أحد املخرجني يبي يهمش دورها 
في عمله اليديد علشان يبرز دور 
زميلتها على حسابها األمر اللي 
هددته بترك العمل اذا استمر في 

هذا الشي.. اهللا يعينچ!

 تهديد

 عبداهللا عبدالرسول د.علي العنزي عالء اجلابر

 إعالن الفائزين بمسابقة أفضل النصوص الشبابية بـ «رابطة األدباء» اليوم

 يوسف المطوع يفوز بـ «شفر»  برنامج «ألو فبراير» األولى

 مفرح الشمري
  تعلن مساء اليوم في مقر رابطة 
العديلية أســــماء  األدباء مبنطقة 
الفائزين بجوائز مســــابقة أفضل 
النصوص املســــرحية الشــــبابية 
التي نظمتها الهيئة العامة للشباب 
الفتــــرة املاضية  فــــي  والرياضة 
الستكشاف مواهب شــــبابية في 
مجال الكتابة املسرحية خصوصا 
ان احلركة املسرحية في البالد تعاني 

من هذا األمر حاليا.
  وفي هذا الصدد كشف رئيس قسم 
النقد واألدب املسرحي باملعهد العالي 
للفنون املسرحية د.علي العنزي في 
تصريح صحافي أن مناقشات جلنة 
اختيار أفضل النصوص املسرحية 
الشبابية، أســــفرت عن اختيار ٣ 
نصوص شــــبابية لتحصد شرف 
الفوز بجوائز املسابقة، وذلك من 
بني ٩ نصوص تنافست على الفوز 
الذي  بجوائزها. وأشاد د.العنزي 

جلنة االختيار الحظت وجود بعض 
املواهب املسرحية الشبابية، التي 
تؤكد أن الشــــباب قادم ملستقبلنا 
إذا  املســــرحي بجدارة، خصوصا 
وفر له مناخا ثقافيا فنيا مسرحيا 
جادا، مشيرا إلى أن جلنة اختيار 
النصــــوص أعــــدت مجموعة من 
التي ســــتتلوها في  التوصيــــات 
حفل توزيع اجلوائز سعيا للدعم 
املسرحي الشــــبابي، وحتى يزداد 
مستقبل احلركة املسرحية الكويتية 
تألقــــا وازدهارا. وقال: املســــابقة 
تأكيد على الدعم احلقيقي للتجربة 
االبداعية الشبابية في مجال املسرح 
وعلومه املختلفة، وتأتي كاستثمار 
حقيقي باجليل املسرحي الشبابي 
القادم، وجتسد معانيه وجمالياته 
وحواراته وأفكاره، وستكون هذه 
املسابقة باإلضافة إلى مهرجان أيام 
املسرح الشبابية شريانا نابضا نحو 

مستقبل مسرحي أكثر إشراقا. 

 نّظمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة الستكشاف مواهب واعدة في الكتابة المسرحية

 إيمان العاصي ترزق بـ «حال»
 بعد طالقها بـ ٦ أشـــهر، وضعت املمثلة الشابة إميان 
العاصي أولى بناتها «حال» من زوجها السابق نبيل زانوسي، 
وأجنبت املمثلة إميان العاصي ابنتها «حال» منذ أيام، ولكنها 
مازالت تعاني من آالم الوالدة، ومن املقرر ان تنتظر حتى 
يعود وزنها كما كان قبل احلمل لالستقرار على ما ستقدمه 

في الفترة املقبلة، حسب مجلة «أخبار النجوم».
  وكانت إميان طلقت من نبيل زانوسي في يوليو ٢٠١٠، 
في قســـم الشرطة على يد مأذون شـــرعي، ومت تسجيله 
الطالق في محضر رسمي، وذلك إثر البالغات التي تقدمت 
بها املمثلة الشـــابة ضده بأنه اختطفها وحبسها وعذبها، 
حيث منعها من الطعام ملدة أســـبوع وسرق مجوهراتها، 

ولكنها بعد الطالق تنازلت عن كل ذلك. 

 نفت الفنانة مادلني مطر الى 
«ميوزيك نايشن» خبر زواجها 
الشهر املقبل، بعد أخبار عن أنها 
ستدخل القفص الذهبي خالل 
شهر فبراير املقبل، مؤكدة أن ال 
شيء من هذا كله صحيح. ومن 
جانب آخر، تعيش مادلني فرحة 
جناح أغنيتها «كلمني أسمعلك» 
التي صورتها مع املخرج فادي 
حداد، كمـــا أنها بدأت حتضير 
ألبوم خليجي بالكامل، ستقوم 
بإنتاجه شركة «الصحاري». 

  يذكـــر أن مادلـــني تعيش 
قصة حب منذ فترة، وخطبت 
لرجل عربـــي، بعد عالقة حب 

صادقة.

 مادلين مطر تنفي زواجها

شارك الى جانب عضو هيئة تدريس 
قســــم النقد د.علي حيدر، والناقد 
املســــرحي عالء اجلابر في جلنة 
اختيار أفضل النصوص املسرحية 
الشبابية بالدور الذي تلعبه الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بغية دعم 
األنشطة املسرحية الشبابية والعمل 

على االرتقاء باملستوى الشبابي في 
مجال الفنون املسرحية، الفتا إلى 
أهمية استمرار هذا الدعم، ومشيدا 
بعطاء املخرج عبداهللا عبدالرسول 
وبنشاط أفراح الهندال اللذين يشدان 
الرحال في كل مرة نحو أفق مسرحي 
االبداعات  يفجر قدرات وطاقــــات 

الواعدة، حتى  الشبابية الكويتية 
صارت هيئة الشــــباب والرياضة 
ملتقى يجمع الشباب ليقول كلمته 
املســــرحية على اخلشبة أو فوق 
الورق، مجسدة أحالمهم في عيش 
حلظات التنافس الشــــريف ابداعا 
وتألقا. ومضــــى العنزي يقول ان 

 (فريال حماد) أحمد املوسوي مع علي حيدر في االستديو  

 مفرح الشمري
  عّبر املستمع يوسف علي املطوع عن فرحته 
بعد فوزه بالسيارة «الشفر» األولى في برنامج 
«ألو فبراير» واملقدمة من اللجنة العليا املنظمة 
ملهرجـــان هال فبراير وذلـــك بحضور مراقبي 
اإلعالن التجاري والشؤون املالية بوزارة اإلعالم 
حيث اختار «الكمبيوتر» رقم هاتف املستمع 
يوســـف املطوع عشوائيا من بني ١٠ آالف رقم 
مشـــارك في البرنامج. واضاف املطوع ملقدم 
البرنامج أحمد املوســـوي انه لم يكن يتوقع 
الفوز بهذه السيارة نظرا للمشاركات الكثيرة 
من املستمعني. وقال: احلمد هللا على هذا الفوز 
الذي جاء بوقته ألنني هذه األيام أنوي شراء 
سيارة لزوجتي واحلمد هللا جاءت هذه السيارة 
ألقدمها هدية لها. وأشار في اتصاله انه متوجه 
للديوانية ولكن بعد سماع خبر فوزه عاد الى 
منزله ليبشر زوجته بهذا الفوز، مشيرا الى انه 
يشارك ألول مرة في برنامج مسابقات ويفوز 

به. ومتنـــى املطوع لبرنامج «ألو فبراير» كل 
جناح وازدهار خصوصا بعد الشهرة الكبيرة 
التي حصدها في السنوات املاضية، شاكرا أسرة 
البرنامج على جهودهم لرسم االبتسامة على 

محيا املستمعني وخصوصا عمالء «زين».

  حلقات «غير»

  وعد املشرف العام على البرنامج علي حيدر 
مستمعي «كويت FM» بأن حلقات «ألو فبراير» 
املقبلة ستكون «غير» وذلك مع انطالق أنشطة 
مهرجان هال فبراير التسويقية حتى تعم الفائدة 
على اجلميع للفوز بجوائـــزه القيمة املقدمة 
من رعـــاة البرنامج «األنباء»، «زين»، «عيادة 
بلسم لألســـنان»، «منتزه خليفة السياحي»، 
«معهـــد كراون بـــالزا الصحـــي»، «ليموزين 
اخلرينج»، «الفايز للعطور»، «اجلوثن جاليري» 
باالضافة الى اجلهة املنفذة للبرنامج «ميديافون 

بلس».

 ريم العبداهللا تطلق حملة 
على «فيس بوك» لتخفيض 
مخالفات المرور بالسعودية

الســـعودية  الفنانة   أطلقت 
رمي عبداهللا عبر صفحتها على 
الـ «فيس بوك» حملة للمطالبة 
بتخفيـــض قيمـــة املخالفـــات 
املرورية بالســـعودية، وتفاعل 
الســـعوديني مع حملتها  مئات 
وحكـــوا لها عـــن معاناتهم من 
املبالغة في قيمة املخالفات، بينما 
طالبها مصريون باحلديث عن 
لقمة العيش. وتساءلت رمي في 
كلمة كتبتها على صفحتها عن 
املسؤول الذي أقر هذه املخالفات، 
وقالت: «هل يتوقع املسؤول ان 
كل املواطنني مرتباتهم اكثر من 
١٠ آالف ريال؟». وأشارت الفنانة 
السعودية الى ان مخالفة واحدة 
بقيمة ٣٠٠ ريال تعني لكثير قيمة 
٢٠٪ من مرتبه الشهري، هذا إن 
كان موظفا أصال ولم يكن طالبا 
او عاطال. وحرصت على التأكيد 
على ان دعوتها هـــذه ال تعني 
الدعوة لعدم عقـــاب املخالفني، 
وقالت: «جميل ان يكون هنالك 
عقاب للمخالفني ولكن األجمل أال 
يتحول التفكير في العقاب الى 
جهة اســـتثمار ومصدر دخل». 
وأضافت: فلماذا تعد املخالفات 
لدينا استثمارا؟ وملاذا تتضاعف 
قيمتها إن لم تسدد خالل شهر؟ 
وهل يعتقد املسؤول ان املواطن 
جهة ربحية البد من جني أرباح 

منها؟ 

 رمي عبداهللا مادلني مطر


