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  ٩  فبراير ٢٠١١ 

 مطرب «ارشده» عقله القامة  24 
حفل غنائي يكون ريعه جلهة 
خيرية بس بعدما عرض فكرته 
على عدد من املطربني الشباب 
رفضوا وطلبوا مبالغ كبيرة.. 

اهللا يعينك! 

 ممثل يعتقـــد ان اعماله 
اخلالدة راح تخلي املنتجني 
يتصلون عليه للمشـــاركة 
بأعمالهم بس اعتقاده طلع 
اي شي النه مواهبه محدودة.. 

خيرها بغيرها!

 مشاركة مبالغ 
 ممثلة «حســـت» انه 
أحد املنتجني قاعد يعاملها 
بفوقية فقررت االعتذار 
انه كان  عن عمله مـــع 
حريص على مشاركتها.. 

صج مريض!

 تعامل

 عواطف البدر في «تحكيم» مهرجان «الخرافي المسرحي»
مع احتفـــاالت الديرة باألعياد 
الوطنية التي يعيشها الشعب 

حاليا.
  يذكر ان العروض املسرحية 
الثامنة  الدورة  املشـــاركة في 
ملهرجـــان اخلرافـــي لإلبـــداع 
املسرحي عددها ٥ عروض وهي 

موزعة كالتالي:
  ـ ٢٨ اجلاري «احلل باحلرب» 

فرقة املسرح الكويتي.
  ـ ١ مـــارس «صائد األحالم» 

فرقة مسرح اخلليج العربي.
  ـ ٣ مارس «النظارة» فرقة 

احلشاش غروب.
«مدرســـة  مـــارس   ٤   ـ 

الديكتاتور» فرقة تياترو.
  ـ ٥ مارس «مسرح بال جمهور 

٥» فرقة ستيج غروب.
  وسيكرم املهرجان في دورته 
القدير جاسم  الفنان  اجلديدة 
النبهـــان والفنان الراحل غامن 
الصالح في حفل ختام املهرجان 

٦ مارس املقبل. 

املعهد العالي للفنون املسرحية 
الطويلة  وميتلكون اخلبـــرة 
في تقييم العروض املسرحية 
بطريقة أكادميية وذلك حلرص 
مجلس أمناء املهرجان على ان 
تكون الدورة الثامنة من الدورات 
املميزة خصوصا انها تتزامن 

والناقـــدة الزميلة ليلى احمد، 
يعتبر مكسبا كبيرا لهذه الدورة 
اجلديدة من مهرجان اخلرافي 
الذي يتوقع  لإلبداع املسرحي 
لها الكثيرون النجاح، خصوصا 
ان جلنة التحكيم اختيرت هذا 
العام بدقة شديدة وهم من نتاج 

الثامنـــة بجانب الفنان القدير 
منصور املنصـــور ود.محمد 
مبارك بـــالل ود.فاضل املويل 
ود.موسى آرتي ود.علي العنزي 
ود.نرمـــني احلوطي وأســـتاذ 
قسم التمثيل واإلخراج دخيل 
الدخيل واألستاذة شيخة سنان 

 مفرح الشمري
  اختار مجلس أمناء مهرجان 
اخلرافي لإلبداع املسرحي رائدة 
القديرة  الكاتبة  الطفل  مسرح 
عواطـــف البـــدر عضـــوة في 
جلنة حتكيم الـــدورة الثامنة 
للمهرجان التي ســـتنطلق ٢٨ 
اجلاري وتستمر حتى ٦ مارس 
املقبل برعاية أبوية من رئيس 
مجلس األمة جاســـم اخلرافي 
لدعم الشباب املسرحي خاصة 
الكويتية  واحلركة املسرحية 

عامة.
  وجاء اختيار البدر عن قناعة 
تامة من مجلس أمناء املهرجان 
الذي يرأسه د.نبيل الفيلكاوي 
وذلك لعطاءاتهـــا الكبيرة في 
مجـــال املســـرح والتلفزيون 
خصوصا، انها مـــن األوليات 
اللواتي يحرصن على متابعة 
أنشطة املهرجانات املسرحية 
التي تقام في البالد، واختيارها 
الـــى جلنـــة حتكيم الـــدورة 

 ينطلق ٢٨ الجاري ويستمر حتى ٦ مارس المقبل

 د.نبيل الفيلكاوي 

 جنوى كرم فارس كرم

 املخرج الراحل يحيى سعادة

 وائل كفوري

 منصور املنصور 

 ملياء طارق 

 عواطف البدر 

 اإلعالمي محمد لويس يتوسط د.ڤيتو راتاجناي ود.توجناي لوهتاي موجنل في املستشفى األميركي بتايلند 

 سامر املصري 

 كارول سماحة

 لويس بعد خروجه من المستشفى األميركي بتايلند: 
اهللا يحفظ الكويت أميرًا وشعبًا من كل مكروه

 «أبو جانتي» في جزئه الثاني خالل أبريل المقبل 

 كارول سماحة تعود إلى القاهرة وتغّني لمصر

 تنطلق بداية شـــهر أبريل املقبل عمليات 
تصوير اجلزء الثاني من مسلسل «أبو جانتي 
ـ سائق التاكسي» الذي ينتجه ويقوم ببطولته 

املمثل السوري سامر املصري.
  وسيخرج اجلزء الثاني، حسب «ايالف» 
املخرج زهير قنوع الذي قام بإخراج اجلزء 
األول، علما أن قنوع يواصل حاليا تصوير 
اجلزء الثاني من مسلسل «يوميات مدير عام» 
الذي يقوم ببطولته أمين زيدان. وكان اجلزء 
األول من العمل تعرض النتقادات واسعة من 
قبل الصحافة والنقاد، الذين اتهموه بالتهريج 
وتفصيل العمل على قياس منتجه ســـامر 
املصري، فردت أسرة املسلسل بقسوة، حتى أن 
بعض ممثليه طالبوا مبنع انتقاد املسلسالت 

السورية كونها صناعة وطنية.
  ومن املتوقع أن يستمر األبطال الرئيسيون 
في اجلزء الثاني، كأمين رضا الذي قام بدور 
«أبو ليلى»، وتاج حيدر في دور «عواطف» 
شـــقيقة «أبو جانتي»، إضافة إلى مشاركة 

جنوم سوريني وعرب كضيوف.

 بعد ان المســـت النجمة كارول سماحة 
األزمة التي تعيشها مصر عن قرب وعايشت 
شـــخصيا يوميات ما يحـــدث، وذلك أثناء 
تواجدهـــا في القاهرة لتصوير مسلســـل 
«الشحرورة»، قررت ان تصدر أغنية مصورة 
 Cedars Art Production خاصة من انتـــاج
صباح اخوان التي تنتج للمرة األولى عمال 
غنائيا. واملعروف ان كارول ابتعدت كليا عن 
اصدار األعمال اخلاصة باملناسبة، خصوصا 
بعد تقدميها العمل الوحيد «بصباح األلف 

الثالث» ملنصور الرحباني.
  على صعيد آخر، تعود كارول ســـماحة 
الى مصر فـــي األيام القليلة املقبلة الجناز 
األغنيـــة التي حتمل توقيع الشـــاعر أمين 
بهجت قمر وامللحن محمد يحيى من جهة، 
وتتابع من جهة أخرى تصوير مسلســـل 

«الشحرورة». 

 مفرح الشمري
  بعد أن أجرى عمليــــة جراحية ناجحة 
في عضلة الكتف في املستشفى األميركي 
بتايلند غادر اإلعالمي املخضرم محمد لويس 
املستشــــفى صباح امس األول واالبتسامة 
تعلو محياه بعــــد أن أبلغه الفريق الطبي 

بنجاح العملية.
  «األنباء» هاتفت لويس لالطمئنان على 
صحته بعد إجراء العملية فقال: احلمد هللا 
العملية اجلراحية تكللت بالنجاح وهذا بفضل 
اهللا ومن ثم دعوات أحبائي وجمهوري في 
الكويت التي سأعود إليها قريبا. وأضاف: 
ال يسعني في هذا املقام إال أن أشكر جميع 
طاقم سفارة الكويت بتايلند على جهودهم 
التي بذلوها معي والشكر موصول للفريق 
الطبي الذي اجرى هذه العملية وأخص بالذكر 

د.ڤيتو راتاجناي ود.توجناي لوهتاي موجنل 
اللذين لم يقصرا معي في شيء وأنا أشكرهما 
من أعماق قلبي علــــى املجهود الذي بذاله 
معي طوال وجودي في املستشفى االميركي 

وامتنى لهما التوفيق في عملهما. 
  وأشار الى انه سيعود للكويت قريبا بعد 
فترة نقاهة يقضيها في تايلند، ملمحا الى 
انه مشتاق جدا لشعب الكويت حيث كانت 
اتصاالته عليه ودعواته بالشفاء العاجل له 

االثر البالغ في نفسه. 
  ومتنى ابو عبداهللا ان يعم االمن واألمان 
بالديــــرة خصوصا أنها حتتفــــل باألعياد 
الوطنيــــة هذه األيام طالبــــا من املولى عز 
وجل ان يحفظ سمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وولي عهده األمني والشعب الكويتي 

من كل مكروه. 

 بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة في عضلة الكتف

 لمياء طارق: الرومانسية صفة تميزني 
  وأنا على مشارف الثالثينيات

 أكــــدت الفنانة ملياء طــــارق ان عامها هذا يعتبر عام 
احلزن ألســــباب فنية، فقد تشــــبعت أدوارها هذا العام 
باحلزن والبكاء والنواح بعد رومانسية «زوارة خميس»، 
وذلك من خالل دورها في مسلسل «الثمن» وكذلك العمل 
اآلخر الذي تشارك فيه وهو «كرمي والسبع حرمي» الذي 
شاركها فيه الفنان سعد الفرج، مشيرة الى ان جتديدها 
هــــذا نزوال على رغبة اجلماهير التي طالبتها بالتجديد 
والتنويع، مؤكدة أن صدقها هو الرســــالة التي تريد أن 
توصلها الى قلب املشاهد قبل عينيه، مؤكدة ان الرومانسية 

هي االقرب اليها. 
  وبينــــت ملياء في تصريــــح لـ «ايــــالف» ان االدوار 
اجلريئة لم تعد تناسبها فهي لم تعد تلك املراهقة التي 
تستطيع القيام باالدوار الطائشة، وقالت: أنا على مشارف 
الثالثينيات وال أجد نفســــي فــــي أدوار الفتاة املراهقة 
والطائشــــة، ولكنها أكدت ان النص اجليد دائما يغريها 
حتى لو كانت شــــخصية فتاة لعوب، لكن بشــــرط أن 
يكون مكتوبا بشــــكل جيد وغير مستهلك، اال انه على 
الرغم من ذلك استطاعت ملياء طارق ان تقدم دور الفتاة 

املراهقة في «أميمة في دار االيتام» مســــتعينة بقوامها 
ونضارة بشــــرتها التي أكدت انها أبعدتها عن مشــــرط 
اجلراح واكتفت باالجراءات البسيطة التي تشبه الذهاب 

الى صالون التجميل. 
  وعن مشاركتها مع الفنان عبداحملسن النمر، والفنان 
خالد أمني، أكــــدت أن بينهما وبني ملياء طارق «كيمياء» 
وتركيبة جميلــــة فضلتها ملياء وارتاحت لها وامتد هذا 
االرتياح الى بعض املنتجني، ومنهم باســــم عبداالمير، 
الذي أكدت أنها تتعامل معه من دون عقد، متجنبة بعض 
املنتجني نظرا للمظالم التي تسمعها من الفنانني الذين 
يشــــتكون منها، وفي نفس السياق نفت ملياء ان تكون 
طلبت زيادة أجرها، مؤكدة انه من حق الفنان أن يرفع 
أجــــره لكنها لم تفعل ذلك واعتبرت العمل في مســــرح 
السالم شرفا لها. ونفت أيضا ان تكون الدراما التركية 
قد تفوقت على اخلليجية في الرومانسية، فاألتراك لديهم 
مناظر خالبة وساحرة، وكذلك اخلليجيون، إال ان املشكلة 
تكمــــن في عدم وجود الكاتب املتخصص الذي يقدم لنا 

نصا رومانسيا متكامال.

 جائزتك من اختيارك الليلة 
  في «ألو فبراير»

 مفرح الشمري
  قرر فريق عمل برنامج «ألو فبراير» الذي يبث يوميا عبر أثير 
«كويت FM» منذ حلقة الليلة ان يختار املشترك جائزته بنفسه 
واملقدمة من «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة السياحي»، «معهد 
كراون بالزا الصحي»، «اجلوثن جالري»، «الفايز للعود والعطور»، 

«ليموزين اخلرينج»، «عيادة بلسم لألسنان».
   باالضافة الى اجلوائز اخلاصة التي تقدمها اجلهـــــة املنفذة 
للبرنامـــج «ميديا فون بلس» وذلك لرســـم االبتســـامة علـــــى 
محياهم في االحتفاالت الوطنية التي تعيشها شوارع الديـــــرة 

حاليــــا.

  شفر ملكي

  الكثير من املشاركني في البرنامج يتمنون الفوز بجائزة السحب 
األسبوعي وهي «سيارة شفر» مقدمة من اللجنة املنظمة ملهرجان 
هال فبراير ولكن االختالف بينهم كان حول اللون املختار فمنهم 
من يختار «العنابي» و«األبيض» و«امللكي» والبعض يتمنى لون 
«صدفي» فأخبرهم املوســـوي ان اللون «الصدفي» غير متوافر 
حاليـــا األمر الذي أقنع البعض منهم بأن تكون «الشـــفر» لونها 

«ملكي». 

 وائل كفوري: أنا على استعداد يبث يوميًا عبر «كويت FM» برعاية «األنباء» و«زين»
  لمصالحة نجوى وفارس كرم

 في أربعين يحيى سعادة
   أصدقاؤه يرددون: «المبدع ال يموت» 

 غصت كنيسة مار ضومط في منطقة زوق مكايل 
يوم األحد املاضي باحلشود حتى لم يجد بعض املصلي 
له مكانا، وذلك في قداس األربعني، الذي أقيم للمخرج 
الراحل يحيى سعادة، وكتبت كاترين معوض كلمات 
أغنية كانت هدية من املبدعني ليحيى، وأهله، ومحبيه، 
ألنهـــم أرادوا أن يكرمـــوه بطريقتهم، وقد صاغ هذه 
الكلمات سليم عساف بلحن فيه كم كبير من السكينة 
والسالم، ممزوجني بحرقة كبيرة عبرت عنها كارول 
صقر بصوتها الرائع، وإحساسها املفعم بالصدق أثناء 
القداس. وتقـــول كلمات االغنية «نيال يللي بيتركوا 
ذكرى.. بيبقى صداهن في حضن البيوت.. كل شــي 

ع االرض بيفنى بس املبدع ما بيموت». 

 في مقابلــــة للفنــــان وائل 
كفوري مع مجلة «الشبكة»، قال 
انه يلتقي كثيرا بالفنان فارس 
كرم، وهو يسكن بالقرب منه، 
هذا ومتنى له التوفيق وألعماله 
قائال: «برافو، عم يشتغل وأثبت 
اسمه، وأمتنى أن يرزق حسب 

نواياه».
  أمــــا عن خالف فــــارس مع 
الفنانة جنوى كــــرم، فقد قال 
كفوري: جنــــوى فنانة راقية 

ولهــــا بصمة فــــي الفن، وكنت 
أمتنى لو لــــم تصل األمور إلى 
ما آلت اليه. في النهاية جميعنا 
أوالد املنطقــــة نفســــها وأبناء 
األغنية اللبنانية. ثم تابع حول 
موضوع مصاحلتهما: «البد من 
أن يلتقيا في مناسبة أو مكان 
واحد ويتصاحلا».  وردا على 
سؤال حول مبادرته الشخصية 
ملصاحلة الفنانني املتخاصمني قال 
وائل ممازحا: «أمتنى ذلك، ولكن 

جنوى كانت وسيطة منذ مدة 
بيني وبني «روتانا» وخذلتها، 
وبالتالي ســــتردها لي فما رح 
كون وسيط»، مستدركا: أنا على 
استعداد ملصاحلة جنوى وفارس 
واحملبون كثــــر أيضا.  وتابع: 
«الفن راق وليكن مرآة جميلة 
الفنانني وطريقة تعاطينا  عن 
بعضنا مع بعض، أحبوا بعضكم 
ولنتعاون معا بدال من السعي 

إلفشال أحدنا اآلخر». 

 عط اخلباز خبزه لو أكل
  أ – كله

  ب – نصه
  ج – حصه 

 نسرين طافش 

 نسرين طافش تعتذر عن «االنفجار»
 اعتذرت الفنانة نسرين طافش عن عدم 
املشاركة في مسلسل «االنفجار» للكاتب أسامة 
كوكش واملخرج أسامة احلمد، حيث كانت، 
حسب «النشرة» مرشحة ألداء شخصية سعاد، 
فيما تواصل نسرين تصوير مشاهدها في 
مسلسل «جلسات نسائية» مع املخرج املثنى 
صبح، وجتسد دور «هالة» وهي أرملة وأم 

لفتاة في الـ ١٣ من عمرها.
  من جانب آخر تتابع نســـرين التصوير 
في مسلسل «الســـراب» مع املخرج مروان 
بركات، وجتسد دور «رنا» الطالبة اجلامعية 
التي تنتمي لطبقة اجتماعية غنية ولكنها 
تدخل في عالقة حب مع شـــاب فقير يؤدي 
دوره الفنان قيس الشـــيخ جنيب ويعيش 
في مناطق العشـــوائيات التي تدور حولها 

أحداث املسلسل.


