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 ممثلـــة «مرمـــرت» فريق  28 
االنتاج بعملها اليديد بطلباتها 
اللي ما تخلـــص لدرجة انهم 
فكـــروا يشـــتكون عليها عند 
املنتج بس تراجعوا علشـــان 

ما ينطردون.. اهللا يعينكم! 

انه أحد   ممثلة «حســـت» 
املخرجني ما يبيها إال في أدوار 
الرومانسية مع أنها قدمتها في 
أعمالها السابقة وتبي التنوع 
في أدوارها هالشي خالها تعتذر 

عن عمله.. زين تسوين!

 رومانسية طلبات
 ممثـــل يعتقد ان مســـتواه 
«عالي» هااليام قاعد يتشرط 
على أحد املنتجني انه ما يشارك 
في عمله اال اذا شارك معاه بعض 
أصدقائه من املمثلني علشـــان 

يرتاح نفسيا.. اهللا يشفي!

 راحة

 المسلم: «الجيل الواعي» ال تسعى وراء المال 
  ومستعدون للمشاركة على هامش «الخرافي» المسرحي

 عبدالحميد الخطيب
  اكد د.حسني املسلم رئيس فرقة اجليل الواعي 
ان اعادة عرض مسرحية «الفارس وأميرة الغابة» 
على مسرح اجلمعية الثقافية االجتماعية مبيدان 
حولي جــــاءت بناء على طلبات اجلمهور، مثمنا 
ما حققته املســــرحية من جناح عند عرضها في 
عيد الفطر املاضــــي بالكويت وفي عيد االضحى 

باالمارات.
  وأضاف املسلم خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته الفرقة مساء أمس االول: لقد دخلنا مجال 
االطفال وسط جتارب كثيرة سبقتنا، ومع وجود 
رواد في هذا املجال، ولقد تسلحنا بتقدمي عمل فني 

راق فاستطعنا الوصول الى الناس بسرعة.
  وكشف املسلم عن استعداد «اجليل الواعي» 
للمشاركة في مهرجان الكويت احمللي من خالل 

مسرحية «ضاري تغزو الفضاء» من تأليفه واخراج محمد املسلم 
وبطولة هبة الدري ومحمد وبدر الشعيبي والطفل املوهوب ضاري 
الرشــــدان وآخرين، مشــــيرا الى انه عمل يتناول الواقع االنساني 

بشكل عام والطفل بشكل خاص.
  وعرج املسلم على اجلدال بني فرقته ومجلس امناء مهرجان اخلرافي 
حيث قال: في البداية امتنى من كل قلبي ان تنجح الدورة الثامنة 
ملهرجان «اخلرافي» املســــرحي ملا له من اهمية للحركة املسرحية 
الكويتية، وبكل اسف نغيب هذا العام العتراضنا على آلية التحكيم 
حيث ارسلنا كتابا بهذا الشأن ملجلس االمناء ولكنه لم يرد علينا 
ملدة شهر وكأننا من الشــــارع، وهذا ال يحدث في اي مهرجان في 
الدنيا، مشددا على ان ما يحزنه ان املهرجان يحمل اسم «اخلرافي» 

وتصرف مجلس االمناء 
يعتبر اساءة لهذا االسم ما 
جعله يخجل من احلديث 

في هذا املوضوع.
  واكمل املسلم: لم نشكك 
في اي احد بصفة شخصية 
لكن لن نسمح النسان بأن 
يقول ان مشــــاركتنا من 
املادة فنحن نسعى  اجل 
الــــى احلركة  لالضافــــة 
املسرحية الكويتية ومندها 
دائما بأعمال جيدة، وشاهد 
علينا امني السر عبدالسالم 
الشطي حيث اننا نصرف 
علــــى اعمالنا ببذخ، واذا 

كان االخــــوة في مجلس االمنــــاء يعتقدون اننا 
نسعى وراء املادة فنحن على استعداد ان نشارك 
على هامش املهرجان ولكن ايضا مع تغيير آلية 
التحكيم التي فيها الكثير من الظلم، واعتقد انهم 

ال يوزعون فلوسا من جيوبهم.
  وزاد: امتنى من مجلس االمناء ان يكونوا امناء 
على امانة جاسم اخلرافي والتي سلمها لهم وأال 

يتكلموا مبا يسيء لآلخرين ولراعي املهرجان.
  بدوره حتدث املخرج حسني سالم قائال: «الفارس 
وأميرة الغابة» اول عمل مسرحي لي وهو جتربة 
جميلة وفي نفس الوقت صعبة، مؤكدا انه استفاد 
من توجيهات د.حسني املسلم وانه يعتبر املسرحية 
اول خطوة له في عالم االطفال، السيما وانه يسعى 
الى تكريس ما تعلمه في هذا املجال من اجل اخراج 

اعمال مسرحية وتلفزيونية واذاعية.
  اما الفنان محمد املسلم الذي يجســــد دور «الفارس» فقال: لم 
اكن ارغب في املشــــاركة مبسرح االطفال لكن مع ردة فعل الناس 
على دوري في مسلســــل «احلب الكبير» مع العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا قررت االنضمام واحلمد هللا جنحنا ســــواء في الكويت 

او خارجها.
  بينما ذكرت الفنانة رشــــا فــــاروق «االميرة وردة» ان هذه هي 
جتربتها االولى في مســــرح االطفال، حيث انها شــــاركت في عدة 
اعمال مسرحية اكادميية للكبار وحصدت عنها اجلوائز، متمنية 

ان تنال املسرحية رضا اجلمهور.
  ومن جانبها قالت االعالمية والفنانة فاطمة الطباخ «الساحرة»: 
التجربة مهمة بالنسبة لي ألنني استطعت من خاللها اكتشاف اجلانب 
اآلخــــر من شــــخصيتي 
التلون  وساعدتني على 
التمثيلي مما انعكس على 
عملي في االعالم، مشددة 
علــــى ان وجــــود ابنتها 
«حور» في املسرحية اكد 
لها اهمية مســــرح الطفل 
في تعليم االطفال مبادئ 
االلتزام واالرتباط بالقيم 

االصيلة.
  يذكر ان املسرحية تبدأ 
عروضها غدا وملدة خمسة 
ايام وبعد ذلك ستعرض 
طــــوال العــــام نهاية كل 

اسبوع. 

 «الفارس وأميرة الغابة» تبدأ عروضها غدًا في ميدان حولي

(أنور الكندري)  جانب من املؤمتر الصحافي 

 هيفاء وهبي

 جورج وسوف 

 ميادة احلناوي

 ساندي

 مي حريري 

 د.حسني املسلم

 هيفاء وهبي تدخل سباق 
  جائزة «الموركس دور»

 جورج وسوف: نجوى كرم 
  الزم تفرح عندما أتحدث عنها!

 «سوف أرحل» جديد ميادة الحناوي  

 ساندي تحارب االكتئاب بالرقص الخليع

 مفرح الشمري
  أكد املطرب جورج وسوف أن الكلمات 
التي حتدث بها في برنامج االعالمية جومانة 
بوعيد كانت من باب املزاح ولم يقصد بها 
اثارة الفتنة بني جنوى كرم وملحم زين، 
مؤكدا انه يجب ان تفرح جنوى كرم عندما 

يتحدث عنها.
  جاء هذا التأكيد في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده مساء امس االول في «الدوحة» 
على هامش حفالت الربيع التي تنظمها اذاعة 
«صوت الريان» في سوق واقف وحضرته 
العديد من الوســــائل االعالمية اخلليجية 
والعربية. وحول ما أشيع من خالفات بينه 
وبني «روتانا» قال جورج: انه ال توجد أي 
خالفات مع الشركة وال مع مسؤوليها، وانه 
يعمل معهم بروح املشاركة لتقدمي االفضل. 
وعن الفنانني الذين يقلدون صوته قال ان 
كل فنان يغني ما يراه مناســــبا، وان ذلك 
دليل شهرة وجناح، لكن مهما حاول أحد 
تقليد اآلخر سيبقى لكل فنان لونه وأسلوبه 
اخلاص، مشيرا الى انه تربطه عالقات محبة 
واخوة مبن قلدوه. وعن أعماله اجلديدة قال 
جورج انه يجهز لعمل جديد من املتوقع أن 

يرى النور نهاية الربيع احلالي.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  «سوف أرحل» األغنية اجلديدة التي 
ستشـــدو بها الفنانة ميـــادة احلناوي 
وتتميز على مستوى اللحن بتطعيمها 
مبقام الالمي العراقي الذي تغنيه الفنانة 
ألول مرة. وكانت احلناوي قد وضعت 
اللمسات األخيرة على أغنيتها اجلديدة 
التي سيتم إطالقها وتصويرها بطريقة 
الڤيديو كليب قريبـــا، وهي من كلمات 
الشاعر العراقي ســـالم القزاز، وأحلان 
كرمي هميم، وتوزيع عمرو عبدالعزيز.

وتقول كلمات األغنية: «سوف أرحل.. أنا 
سوف أرحل... مع اإلعصار سوف أرحل، 
وأجعـــل القمر معطفي، وحقيبتي بحرا 
من الذكريات، وعينـــاك قبلتي.. قبلتي 

عيناك». 

 القاهرة – سعيد محمود
  رفضـــت املطربـــة ســـاندي اتهامها 
باإلغراء، حيـــث ان رقصها في كليباتها 
تعتبره متنفسا لإلنسان يخرج به من 
حاالت االكتئاب واحلركة مفيدة للجسم، 
معتبرة أن الرقص نوع من الرياضات، 
وأن أهم الرياضات في العالم تعتمد على 
اإليقاع، حيث ان االيقاع يحرك اجلسم 
بطريقة صحيحة ويجعل ايقاع االنسان 
في احلياة منتظما على حد قولها، وبعد 
أن أصدرت ألبومها اجلديد الذي يحمل 
اســـم «قد التحدي» كشفت عن أمنيتها 
حتقيق  حلمها بعمـــل دويتو يجمعها 
بالشـــاب مامي ألنها من أشد املعجبني 
به وبأعماله وأيضا من أشـــد املعجبني 

مبوسيقى الراي التي يقدمها.  

  يذكر أن سلطان الطرب جورج وسوف 
أحيا الليلة ١١ مــــن ليالي مهرجان حفالت 
الربيع مســــاء أمس االول وسط حضور 
جماهيري كبير، حيث تغنى بالكثير من 
االغاني اجلميلة التــــي حتمل بني طياتها 
السلطنة والطرب وشاركه في هذه الليلة 

املطرب القطري منصور املهندي. 

 مي حريري تغني بالعراقي

 بعد أن انتهت الفنانة مي حريري من تصوير 
كليب «خطو مســـكر» مع املخرج وســـام كيال، 
وبدأت جتهز ألبومها اجلديد وهو اخلامس لها، 
ويضم في أغنياته اللونني املصري والعراقي الى 
جانب اللـــون اللبناني، ووصفت ألبومها األول 
«حسهر عيونو» بالفأل اخلير عليها ألنه شكل 

بدايتها الفنية الناجحة واملستمرة.

 أعلن املوقع الرســــمي للفنانة هيفاء وهبي عن 
ترشيحها جلائزة املوركس دور ٢٠١٠-٢٠١١، عن فئة 
أفضل فنانة، ودعا املوقع محبي هيفا إلى الدخول 
إلى موقع املسابقة السنوية، والتصويت لها لتفوز 
باملنافسة الشديدة. وعلى صعيد آخر، دخلت هيفاء 
في منافسة من نوع آخر في استفتاء على «فايس 
بوك» لترشيح الفنانة العربية املؤهلة للمشاركة في 
«دويتو» مع الفنان اإلسباني أنريكي إجلسياس. وبدأ 
االستفتاء ١١ اجلاري، وانتهى امس االول وتقدمت 
هيفاء بفارق بسيط عن نانسي عجرم، حيث حصلت 
األولى على ١٣٠٠ صوت، بينما جمعت الثانية ١٢٧٠ 
صوتا، بينما فرص إليســــا ونوال الزغبي اللتني 
تضمنهما االســــتفتاء نفسه ضعيفة جدا، حيث لم 

جتمع االثنتان سوى ٥٠٠ صوت. 
  ويقوم نظام االستفتاء على الضغط على صورة 
النجمة التي تراها مناســــبة لتسجل في صفحتها 
ترشيحك لها، وقد اهتم أغلب املشاركني في االستفتاء 
باالكتفاء بذكر اسم النجمة التي يرغبون في منحها 

صوتهم. 

 منيرة عاشور: ال أستطيع االعتذار 
  عن مناسبات الكويت

 تجهز حلقات خاصة في «بيتك»  

 عبدالحميد الخطيب
  تواصل االعالمية القديرة منيرة عاشور 
مسيرة تألقها عبر شاشة تلفزيون الكويت 
من خالل التصدي لتقدمي برنامج «بيتك» 
الذي يحظي بنسبة مشاهدة كبيرة ملا يطرحه 
من موضوعات مهمة لالسرة كلها، وفي هذا 
الصدد جتهز اسرة البرنامج حلقات خاصة 
تعرض ابتداء من غد ملشاركة اجلمهور في 
الكويت فرحة االعياد الوطنية، وستقدم 
عاشـــور مع املذيعني سعد اخللف وماهر 
العنزي على الهواء حلقتني متميزتني يومي 
اجلمعة والسبت املقبلني في الساعة الرابعة 

عصرا.
  واكدت االعالمية منيرة عاشـــور انها 
حريصة على تقدمي برامج االعياد في الكويت 
كل عام على الرغم من اعتذارها عن العديد 
من البرامج واملشاركات االخرى، ملمحة الى 
انها تفضل مشاركة أهل الديرة فرحتهم من 
خالل برنامجها «بيتك» الذي بدأت فيه منذ 
انطالقته وقالت: اعياد الكويت مناسبات 

ال استطيع االعتذار عنها أبدا.
  يذكـــر ان برنامج «بيتـــك» من اخراج 
فوزان الفوزان ورئيس فريق االعداد ناصر 

العتيبي. 


