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  ١  فبراير ٢٠١١ 

انه  24   مطرب شـــاب «حـــس» 
شـــركات االنتاج مـــا تبيه ألنه 
صوته عادي وما فيه شي يديد 
مثل ما يقول واملصيبة انه قاعد 
يقلد احد زمالئه في طريقة غنائه.. 

يبه انته وين والغناء وين! 

 ممثل يعتقد انه صار جنم 
النجــــوم مو قاعد يــــرد على 
اتصاالت الصحافة وإذا رد عليها 
يقول انه مشــــغول بتصوير 
أعماله مع انه مطيح بالقهاوي.. 

صچ مريض!

 قهاوي تقليد
 ممثلــــة حتــــاول أن تكون 
مــــن خــــالل  ملفتــــة للنظر 
لبسها وحركاتها في لوكيشن 
تصوير عملها اليديد مع انــــه 
مشوارهـــا الفني صفر.. الشرهة 

على اللي رازچ!

 حركات

 جمال الردهان  د. نبيل الفيلكاوي 

 عادل امام  عمر الشريف

 (قاسم باشا)  أحمد السلمان وعلي جمعة أثناء املؤمتر 

 يقول المثل: اللي بالچدر يطلعه...
  أ ـ الناس

  ب ـ المالس
  ج ـ الفأس 

 «الحّل بالحرب» تفتتح «الخرافي المسرحي» ٢٨ الجاري
 في مؤتمر صحافي لإلعالن عن عروض الدورة الثامنة

 الفيلكــاوي: دمـج الديكـور واإلضـاءة فــي جائـزة السـينوغرافيا  

 عبدالحميد الخطيب
  عقد مجلس أمناء مهرجان 
اخلرافي لإلبداع املسرحي 
مؤمترا صحافيا مساء أمس 
األول في قاعة االجتماعات 
بجمعيــــة الرميثية أعلنوا 
خالله عن بدء أنشطة الدورة 
الثامنــــة للمهرجان والتي 

ستنطلق ٢٨ اجلاري حتى ٦ مارس املقبل.
  في بداية املؤمتر حتــــدث رئيس مجلس األمناء 
د.نبيــــل الفيلكاوي موجها الشــــكر لرئيس مجلس 
األمة راعي املهرجان جاسم اخلرافي الهتمامه الكبير 
بدعم الشــــباب واحلركة املسرحية الكويتية، مؤكدا 
ان املهرجان استطاع منذ بدايته ان يحقق رسالته، 
حيث خرج العديد من املواهب الشابة باإلضافة الى 
فرق ساعدت الفرق املسرحية األربع األهلية، ملمحا 
الى ان عروضا من نتاج املهرجان مثلت الكويت في 
العديد من املهرجانــــات اخلليجية والعربية ومنها 

«تاتانيا» ملسرح اخلليج.
  وأضاف الفيلكاوي قائال: لقد اتخذنا اإلبداع شعارا 
لنا لذلك نحاول ان يكون املهرجان كل عام في أبهى 
صــــورة، بعيدا عن احملاباة، مؤكــــدا انه منذ الدورة 
األولى وحتى اآلن لم يتم تسجيل أي اعتراض على 
املهرجان أو جوائزه، ما يعني ان اآللية التي يتبعها 

ناجحة على املستويات كافة.
  واستطرد: الدورة الثامنة ستكون احتفاال خاصا 
ألنها توافق احتفاالت الديــــرة مبرور ٥٠ عاما على 

االستقالل و٢٠ على التحرير و٥ سنوات على تولي 
صاحب الســــمو األمير مقاليد احلكم، مشيرا الى ان 
افتتاح املهرجان سيكون ٢٨ اجلاري واخلتام ٦ مارس 
املقبل مبشــــاركة ٥ عروض مسرحية وتكرمي اثنني 
من الفنانني الرواد، مشيرا الى انه سيتم تكرمي فنان 

واحد في كل دورة.
  وكشــــف الفيلكاوي انه مت دمج جائزة الديكور 
واإلضــــاءة واملوســــيقى فــــي جائزة واحــــدة وهي 
الســــينوغرافيا مع إلغاء جائزتي أفضل ممثل واعد 
وأفضل ممثلة واعدة ملا في اجلائزتني من ظلم لبعض 
الفنانني الصاعدين ملنافســــتهم فيها مع آخرين لهم 

خبرتهم في الوسط الفني.
   من جانبه قال الفنان علي جمعة: اعتقد ان الدورة 
الثامنة هذا العام ستكون «أوبريت» نحتفل فيه باألعياد 
الوطنية وذكرى تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم، مشددا على ان املهرجان حقق أهدافه من خالل 
هذا الكم الكبير من الفنانني املنتشــــرين في الوسط 
الفني الكويتي والذين هم نتاج هذا النشاط املسرحي 
املتميز. وأكمل انــــه مت اختيار جلنة حتكيم الدورة 
الثامنة بدقة شديدة وقال: بعد التمحيص وصلنا الى 
جلنة حتكيم متكاملة العناصر وتتكون من: الفنان 
القدير منصور املنصور رئيسا، وعضوية د.محمد 
مبارك بالل، دخيل الدخيل، د.فاضل مويل، موســــى 
ارتي، د.على العنزي، د.نرمني احلوطي، شيخة سنان، 

الزميلة الناقدة ليلى أحمد، الفنانة أحالم حسن.
   وأضاف جمعة: جلنة التحكيم مكونة من أكادمييني 
وهم نتاج املعهد العالي للفنون املسرحية ولهم خبرتهم 

الطويلة، متمنيا للجميع التوفيق في املنافســـات 
الرسمية للمهرجان.

  بدوره أوضح الفنان أحمد الســـلمان ان مجلس 
األمنـــاء يحاول تكرمي اكبر قـــدر من رموز احلركة 
املسرحية الكويتية والذين قدموا اعماال تظل مثاال 
للعمل الصادق الذي يســـتفيد منه الشباب، مشيرا 
الى انه وقـــع االختيار هذا العام على تكرمي الفنان 
القدير جاســـم النبهان وسيكرم معه الفنان الكبير 
الراحل غامن الصالح ملا له من دور بارز على املستوى 

الفني واإلنساني.
  أما الفنان جمال الردهان رئيس جلنة املشاهدة 
فقال: لقد وقعت املسؤولية على عاتقي انا والفنان 
خالـــد أمني ود.عنبر وليد الختيـــار العروض التي 
ستشـــارك في الدورة الثامنة للمهرجان، وما يلفت 
االنتباه هو تزايد عدد العروض التي تقدمت للمشاركة 
في املنافســـات الرسمية، حيث وصلت الى ١٦ عمال 
وقع االختيار منها على خمسة عروض فقط، مؤكدا 
ان هناك أعماال كانت تبشـــر باخلير لكنها ليســـت 
باملســـتوى املطلوب، ولم تلتزم بالشروط التي مت 
ارســـالها لهم منذ أكثر من شـــهرين تقريبا لذا مت 

استبعادها.
  وزاد الردهان: نحن كمجلـــس أمناء نعمل على 
التطوير واالستفادة من األخطاء السابقة للوصول 
الى مستوى عال أليام املهرجان من أجل ارضاء هذا 
الكم الكبير من املســـرحيني الكويتيني، مشيرا الى 
انهم يتقبلون جميـــع االقتراحات بصدر رحب مبا 

يصب في صالح احلركة الفنية الكويتية.

  وعن تصريح رئيس فرقة اجليل الواعي د.حسني 
املســـلم عن آلية حتكيم املهرجان قال الردهان: لقد 
انسحبت «اجليل الواعي» من املشاركة في املهرجان 
هذا العام، مشـــددا على ان آليـــة املهرجان ناجحة 
بشهادة اجلميع وقال: «ما لقوا في الورد عيب قالوا 

له يا احمر اخلدين».
  وتداخل د.الفيلكاوي قائال: كثير من املهرجانات 
اخلليجية حتاول االستفادة من آلية مهرجان اخلرافي 
املسرحي ألنها دقيقة وال توجد فيها مجامالت ولقد 
شاركت «اجليل الواعي» معنا في الدورات السابقة 
وحصلـــت على جوائز، فلماذا االعتراض اآلن؟ فإذا 
كان د.املســـلم معترضا على اآللية فبإمكانه ارجاع 

اجلوائز التي فاز بها.
  وأضـــاف الفنان على جمعة قائـــال: منذ الدورة 
االولى ونحن نبتعد عن املجامالت وتأثير اآلخرين 
لذلـــك وضعنا آليتني في وقـــت واحد حيث يوجد 
اســـتفتاء للجمهور وذلك ملســـاعدة جلنة التحكيم 
للوصـــول الى أفضل نتيجـــة ممكنة حتى ال يكون 

هناك مجال للشك.
   يذكر انه مت اجراء قرعة لتحديد مواعيد عروض 
الفرق املشاركة في الدورة الرابعة للمهرجان وجاءت 
كالتالي: ٢٨ اجلاري افتتاح املهرجان وعرض مسرحية 
«احلل باحلرب» للمســـرح الكويتي، ١ مارس املقبل 
عرض مسرحية «صائد األحالم» لفرقة مسرح اخلليج، 
٣ مارس «النظارة» لفرقة احلشاش جروب، ٣ مارس 
«مدرسة الدكتاتور» لفرقة تياترو، «مسرح بال جمهور 

٥» لفرقة ستيج جروب. 

 الردهـان: «مـا لقـوا فـي الـورد عيـب قالـوا لـه يـا أحمـر الخدين»
 السـلمان: وقع االختيار على تكريم جاسم النبهان والراحل غانم الصالح جمعـة: لجنة التحكيـم مكونة مـن أكاديميين ولهم خبرتهـم الطويلة

 الموسوي عفوي في «ألو فبراير»

 ..وشيرين حزينة على مصر وفارس كرم ال عالقة له بالسياسة

 مفرح الشمري
  استطاع املذيع احمد املوســـوي من خالل أسلوبه العفوي في 
برنامجه «ألو فبراير» ان يخلق جوا مرحا مع املشاركني، خصوصا 
عمالء «زين» في القضايا االجتماعية اخلفيفة التي يطرحها عليهم 
بطريقة جميلة بعيدة عن التقليد، حيث شـــجعه املشاركون على 
االستمرار في هذه الطريقة، ألنها تعطي البرنامج مصداقية وحتفز 
الكثيرين على املشـــاركة فيه إلبداء رأيهم في القضايا املطروحة 
وبالفوز بجوائز البرنامج القيمة التي تقدمها الشركات واملؤسسات 
الوطنية الراعية للبرنامج وهي «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة 
السياحي»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «اجلوثن غاليري»، «عيادة 
بلسم لألسنان»، «الفايز للعود والعطور»، «ليموزين اخلرينج»، 

باالضافة الى اجلهة املنفذة للبرنامج «ميديا فون بلس».

  اتصاالت كثيرة

  حقق البرنامج منذ انطالقته حتى اآلن نسبة اتصاالت كثيرة 
تود املشاركة فيه، وذلك بســـبب فكرة البرنامج اجلميلة التي ال 
يجدها املشاركون في برامج أخرى تبثها «كويت fm»، اضافة الى 
ان جميع املشـــاركني لهم احلق في الفوز بجوائز البرنامج سواء 
ظهروا على الهواء او لم يظهروا، حيث تخزن أرقامهم في الكمبيوتر 
لعل وعسى يفوزون باجلوائز اليومية التي يقدمها «ألو فبراير» 
لهم من خالل فقراته ومنها اإلجابة عن الســـؤال اليومي املنشور 
في «األنباء» ومن «األســـرع» في اإلجابة عن أســـئلة البرنامج الـ 
٢٠ التي ترســـل ألرقام املشاركني بعد إرسالهم «مسج» للمشاركة 

في البرنامج.
 

 ضمن انشطة مهرجان دبي للتسوق بدورته السادسة عشرة، أحيت 
الفنانة املصرية شيرين عبدالوهاب، والفنان اللبناني فارس كرم، أولى 
احلفــــالت الفنية في دبي قرب برج خليفة، وقدمت احلفلة املذيعة دميا 
ســــامي. وبدأ احلفل الفنان فارس كرم وعن األوضاع السياســــية التي 
حتصــــل في لبنان وتونس ومصر قال كرم انــــه جاء ليغني وليس له 
عالقة بالسياسة وال يتابعها،أما شيرين، التي قيل انها ستلغي فقرتها 
بسبب األحداث في مصر، فقد جاءت متأخرة بعض الشيء، ولم تدل بأي 
تصريح لإلعالميني بسبب توترها نتيجة األوضاع التي حتصل في مصر 
حسب ما قالت، وصعدت الى املســــرح وبعد أداء أغنيتها األولى قالت: 
«أنا حزينة نتيجة األوضــــاع التي حتصل في مصر، وترددت باملجيء 
ولكن هذا عملي، وأنا أقوم به»، وغنت بعضا من اغانيها القدمية وأغنية 

من ألبومها، اجلديد.

 رموز اإلعالم المصري يشاركون في تشكيل دروع بشرية ضد البلطجية 

 الشريف: النظام فشل في تحسين معيشة المصريين 
وال أريد «اإلخوان».. وعادل إمام يشيد باللجان الشعبية

 أعلن النجم العاملي عمر الشريف 
املوجــــود في القاهــــرة حاليا انه 
متضامــــن مع الشــــعب املصري 
ويأمل في تنحي الرئيس حسني 
مبارك، وذلك في مقابلة مع إذاعة 
فرنسا الدولية في اليوم السادس 
من انتفاضة شعبية غير مسبوقة. 
وقال الشــــريف (٧٨ عاما): انا في 
الطبقة الـ ١٧ من فندق كبير وأشاهد 
كل ما يحصل، أنــــا متضامن مع 
الشــــعب ألنني أرى ان ســــلوكه 
ممتاز، أفضل بكثير من ســــلوك 

احلكومة.
  وأضاف: أعتقد أن النظام فشل 
في حتسني عيشة املصريني، وهذا 
يكفي، مؤكدا انه يخشى اإلخوان 
املســــلمني قائال: كانوا مسجونني 
وبدأوا باخلروج. إنهم يشــــكلون 
٢٠٪ من الشعب، وهذا األمر يقلقني 

بعض الشيء.
  وفي سياق متصل، أشاد الفنان 
عادل إمام باللجان الشعبية، التي 
شــــكلها املصريــــون للدفاع عن 
ممتلكاتهــــم في ظــــل غياب قوى 
األمن. ودعا «الزعيم» املسؤولني 
الى االســــتماع للمحتجني مؤيدا 
مطالبهــــم باحلريــــة والعدالــــة 
االجتماعية والدميوقراطية، مشيرا 

في حديث الى فضائية «العربية» 
الى ضرورة االستماع الى مطالب 
الشــــباب الذين ال ميلكون حلقة 

تواصل مع احلكومة املصرية.
  مــــن جانب آخــــر، نزل بعض 
رموز اإلعالم املصري والرياضة 
الى الشارع ليلة امس لتأمني مداخل 
الرئيسية من  ومخارج الشوارع 
«البلطجيــــة» ومثيري الشــــغب 
الذين خرجوا من السجون، والذين 
أثــــاروا حالة من الرعــــب والهلع 
للمواطنني، بعد مظاهرات عارمة 
تطالب بإسقاط نظام الرئيس محمد 

حسني مبارك.
  وفوجــــئ األهالــــي ـ في أغلب 
القاهرة  فــــي  الراقيــــة  األحيــــاء 
واالســــكندرية والسويس وعدد 
كبيــــر من مدن مصرـ  بهجوم من 
العناصر املسلحة ترددت  بعض 
أنباء انهم مسجونون وخارجون 
عن القانون، وفي ظل غياب امني 
تام، ولذلــــك بادر املدنيون مبهمة 
الدفاع عن ممتلكاتهم، ال فرق بني 

غني وفقير.
  وشــــارك، حسب موقع «ام بي 
ســــي نت» كل من الكابنت مجدي 

عبدالغنــــي ـ عضو احتــــاد الكرة 
والالعب الســــابق فــــي املنتخب 
التلفزيــــون  فــــي  ـ واملذيعــــون 
املصري، خيري رمضان وطارق 
عالم وأدهم الكموني، في تكوين 
دروع بشرية، حيث قاموا مبعاونة 
مجموعة من الشباب بصنع قنابل 
بدائية «املولوتوف»، كما أحضروا 
مجموعة من البنادق واملسدسات 

وأسلحة أخرى بيضاء.
  وفي اتصــــال مع الفنان عمرو 
ســــعد لقناة «العربية» قال سعد 
ان األوضاع صعبة جدا وغامضة 
والناس لم تعد تفهم شيئا وهي 
تنتظر بيانا رسميا او شخصية 
موثوقة لتشــــرح لها ماذا يحدث 
اليوم فالتصريحــــات متضاربة 

واألفكار املتداولة متناقضة.
  أما الفنان علي احلجار، فأبدى 
إميانه باقتراب وقت اقتالع نظام 
الرئيس حسني مبارك، وهو يشارك 
كما قال في مظاهرات شعبية امام 
مبنى السفارة املصرية بالعاصمة 
اإلسبانية مدريد، للتضامن مع ثورة 
مصر، معبرا لـ «إيالف» عن إعجابه 
بثورة «الياسمني» في تونس وقال 
ان مصير مبارك سيكون مشابها 

ملصير بن علي. 

 سميرة أحمد ترد
   على سليمان: ال تعمم!

 خالد عبدالرحمن يكشف 
  عن تعاون مع ميادة الحناوي

 زوجة محمود درويش تدعم 
مسلسل فراس عن حياته

 «ضرائر» الفنانات السابقات

 في ردة فعل ثانية 
الفنان  انتقــــاد  علــــى 
السوري جمال سليمان 
املمثــــالت اخلليجيات 
بإكثارهن من عمليات 
إلى  التجميل ما يودي 
تشابههن، طالبت املمثلة 
اإلماراتية سميرة أحمد 
التعميم خالل  بعــــدم 
استضافتها في برنامج 
«هال وغــــال» على قناة 
«أبوظبي اإلمارات» مساء 
امس األول. مؤكده انها 
تتفق معه في مالحظته 

تلك. وأوضحت ان هناك فنانات يغنب يومني أثناء تصوير أحد 
أعمالهن إلجراء عملية جتميل، مما يتسبب في تغيير شكلهن 

خالل العمل. واشارت الى انها ضد عمليات التجميل.
  وكانــــت ردة الفعل األولى من الفنانــــة البحرينية هيفاء 
حسني التي قالت: «مع أني ضد عمليات التجميل، فإني أقول 
جلمال سليمان إن فنانات سورية هن من اخترعن هذا األمر» 
وعلقت سميرة على تأكيدات هيفاء حسني بأنها الفنانة الوحيدة 
التي لم جتر عملية جتميل بالقول: «هيفاء فنانة جميلة، لكن 

يفترض أنها ال جتزم بأنها وحيدة».

الفنـــان خالد   أكد 
عبدالرحمن انه يحرص 
على تصويـــر اعماله 
الســـعودية،  داخـــل 
لكنه يفضل التصوير 
داخليا، ألنه فنان ميثل 
بلده ويريد املساهمة 
في تعريف السياحة 

الداخلية.
  ورفض خالد خالل 
ظهوره في لقاء راديو 
روتانا مساء اخلميس 
املاضي مع االعالمية 
جومانة بوعيد ظهور 

النساء في كليباته، ألنه يرى العنصر النسائي بالعنصر 
غير املكمل، رغم أهمية وجودهم في السينما واملسرح.

  ووصف الفنان خالد عالقته بالفنان محمد عبده باملمتازة 
وال يكسرها سوى التباعد، وكشف الفنان خالد عن تعاون 
مع الفنانة الكبيرة ميادة احلناوي وأن اللحن من املفترض 

ان يكون قد مت عن طريق امللحن محمد شفيق.

 أجنز املخرج السوري جندت 
اسماعيل أنزور ما يقارب ٥٠٪ 
مــــن تصويــــر مسلســــل «في 
حضرة الغيــــاب» الذي يتناول 
الفلسطيني  الشــــاعر  ســــيرة 
الراحل محمــــود درويش. وفي 
تصريح لـــــ CNN العربية، قال 
ابراهيم: عشقي حملمود  فراس 
درويش مينحني طاقة عجيبة 
تدفعني لتقدمي افضل اداء. هذا 
وحضرت التصوير حياة احليني، 
زوجة الشاعر الراحل التي أتت 

من النمسا الى دمشق خصيصا لالطالع على تفاصيل العمل، 
وأبدت حياة اعجابها باملستوى الفني للعمل بعد ان شاهدت 

معظم املشاهد املصورة، مؤكدة دعمها للمسلسل. 

 نشرت مجلة «زهرة اخلليج» االماراتية تقريرا عن ارتباط 
الفنانات برجال ســــبق لهم الزواج، حيث لم متانع معظمهن 
من ذلك وعرضــــت املجلة مجموعة من االمثلة على ذلك مثل 
املمثلة املصرية داليا البحيري التي اتهمت بخطف زوج املمثلة 
سوسن بدر، احمد جمال سعيد حفيد الفنان فريد شوقي من 
ابنته املنتجة ناهد وهو يصغرها في الســــن، إال ان البحيري 
نفت معرفتها بزواج احمد من الفنانة سوســــن بدر، مضيفة 
انه كان منفصال عنها عندما تعرفت به. ومن أشهر الضرائر 
الفنانة شريهان واملمثلة الكوميدية إسعاد يونس، اذ تزوجتا 
من رجل االعمــــال االردني عالء اخلواجة. وكانت شــــريهان 
«نزلت» ضرة على إسعاد يونس، وأجنبت طفلتني، والالفت 
ان إســــعاد يونس وقفت الى جانب «ضرتها» شريهان خالل 
مرضها وعالجهــــا، وتربطهما عالقة ود وصداقة، وهما حتى 
اليوم على ذمة عالء اخلواجة. والقائمة ضمت أيضا الفنانات: 
سمية األلفي، حنان ترك، املغنية املغربية جنات، هيفاء وهبي 
وروال سعد، اللتني تصارعتا على املليونير السعودي طارق 
اجلفالي الذي خطب هيفاء، ثم دخلت روال على اخلط لتنتقم 
من غرميتها، وكانت تصــــرح بأن اجلفالي مجرد صديق وال 

تربطها به أي عالقة عاطفية. 

 خالد عبدالرحمن 

 فراس ابراهيم 

 داليا البحيري هيفاء وهبي

 سميرة أحمد 

 شيرين عبدالوهاب فارس كرم 


