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 عمرو واكد

 يسرا اللوزي 

 شعار مهرجان اخلرافي املسرحي 

 أحمد املوسوي في البرنامج  (فريال حماد)

 د. نبيل الفيلكاوي

 الفيلكاوي: «الكويتي» يفتتح مهرجان الخرافي المسرحي الليلة
 عبدالحميد الخطيب

  تنطلق في السابعة والنصف 
من مساء اليوم أنشطة الدورة 
الثامنة ملهرجــــان محمد عبد 
احملســــن اخلرافــــي لإلبــــداع 
املســــرحي وذلك على خشبة 
مسرح الدسمة في الفترة من 
٢٨ اجلاري حتى ٦ مارس املقبل 
ومبشاركة خمسة عروض في 

املسابقة الرسمية.
  وقــــد أكد رئيــــس مجلس 
الفيلكاوي في  األمناء د.نبيل 
تصريــح لـ «األنباء» ان االفتتاح 
لن يختلف عن طبيعة مهرجان 
اخلرافي في الدورات السابقة، 
مشيرا الى انه سيتم خالله تقدمي 
جلنة التحكيم ومن ثم االنطالق 
مباشرة في العروض الرسمية 
من خالل عرض املسرح الكويتي 
ملســــرحية «احملل باحلرب»، 
متمنيا جلميع املشــــاركني في 

الدورة الثامنة التوفيق.
  اجلديــــر بالذكر ان مجلس 
أمناء مهرجان اخلرافي لإلبداع 
املسرحي عقدوا مؤخرا مؤمترا 
صحافيا أعلنوا خالله عن أسماء 
أعضــــاء جلنة التحكيم والتي 
تضــــم كال من: بــــدر محارب، 
بــــالل، دخيل  د.محمد مبارك 
الدخيل، د.فاضل مويل، موسى 
ارتي، د.على العنزي، د.نرمني 

أفضل ممثل واعد وأفضل ممثلة 
واعدة ملا في اجلائزتني من ظلم 
الفنانــــني الصاعدين  لبعض 
ملنافســــتهم فيها مــــع آخرين 
لهم خبرتهم في الوسط الفني 
وانه سيتم تكرمي كل من الفنان 
القدير جاسم النبهان والراحل 

احلوطي، شيخة سنان، الزميلة 
الكاتبة  الناقدة ليلى أحمــــد، 

القديرة عواطف البدر.
  كما كشفوا عن دمج جائزة 
الديكور واإلضاءة واملوسيقى 
فــــي جائــــزة واحــــدة وهــــي 
السينوغرافيا مع إلغاء جائزتي 

غامن الصالح. وأيضا مت اجراء 
قرعة لتحديد مواعيد عروض 
الفرق املشــــاركة فــــي الدورة 
الرابعــــة للمهرجــــان وجاءت 
افتتاح  فــــي  اليوم  كالتالــــي: 
املهرجان عرض مسرحية «احلل 
باحلرب» للمسرح الكويتي، ١ 

مارس املقبل عرض مسرحية 
«صائد األحالم» لفرقة مسرح 
اخلليج، ٣ مــــارس «النظارة» 
لفرقة احلشاش جروب، ٣ مارس 
الدكتاتور» لفرقة  «مدرســــة 
تياترو، «مســــرح بال جمهور 

٥» لفرقة ستيج جروب.

 يبدأ اليوم وينتهي ٦ مارس المقبل بمشاركة ٥ عروض

 وليد الخشتي يفوز بـ «شفر»
   ألو فبراير الثالثة

 مفرح الشمري
  فاز املســـتمع وليد خميس اخلشتي بالسيارة «الشفر» الثالثة 
التي تقدمها اللجنة املنظمة ملهرجان «هال فبراير» ملستمعي برنامج 
«ألـــو فبراير» وحتديدا عمالء «زين» وذلك بحضور جلنة مراقبة 

من االعالن التجاري والشؤون املالية بوزارة االعالم.

  جوائز قيمة

  قدمت اسرة البرنامج ملستمعيه جوائز قيمة مبناسبة االحتفاالت 
باالعياد الوطنية قدمتها الشركات الراعية «األنباء»، «زين»، «معهد 
كراون بالزا الصحي»، «منتزه خليفة السياحي»، «اجلوث جاليري»، 
«ليموزين اخلرينج»، «كادو فرح»، «الفايز للعود والعطور»، «عيادة 
بلسم لالسنان» باالضافة الى جوائز «الكاش»، التي قدمتها اجلهة 

املنفذة للبرنامج «ميديا فون بلس».

  تحدي المستمعين

  شـــهدت احللقة املاضية حتديا كبيرا بني مســـتمعي البرنامج 
من اجلنســـني للفوز بأجهزة البالك بيري واي فون خصوصا في 
اجاباتهم عن االسئلة املرسلة على هواتفهم وقد انتهى التحدي بفوز 
«البنات» على «الشباب» بفارق بسيط جدا، االمر الذي جعل مقدم 
البرنامج احمد املوسوي يطالب «الشباب» بإعادة ترتيب اوراقهم 

للفوز بهذه اجلوائز في احللقات املتبقية من البرنامج.

 يبث يوميًا عبر «كويت fm» برعاية «األنباء» و«زين»

 زينة: لن أرتدي «المايوه» أمام الكاميرا  

 عمرو واكد «ستر وغطا» على تجارة المافيا

 يسرا اللوزي تنضم إلى «عائلة كرامة»

 كشفت الفنانة املصرية الشابة زينة عن سر رفض 
النجم املصري الراحل احمد زكي الحترافها التمثيل، بعد 
ان مثلت معه احد املشاهد منذ سنوات طويلة، مؤكدة 
انها ترفض املشاهد املثيرة وارتداء املايوه أمام الكاميرا، 
على الرغم من انها حاصلة على بطوالت في السباحة. 
وقالت زينة ـ في حوار مع مجلة «سيدتي» في عددها 
األخير ـ «أحمد زكي جعلني أحب التمثيل وقد التقيت 
به وعمــــري ١٤ عاما في فيلــــم «أرض اخلوف»، وكان 
املفروض في الفيلم حسب األحداث ان يتزوج من فتاة 
عمرها ١٤ سنة، وكنت أنا». واستطردت: «والطريف انه 
كان ال يريدني ان أســــتمر في التمثيل وقال لي: روحي 
ذاكري وأكملي دراستك ولو عندك موهبة ادخلي معهد 
التمثيل». وفيما يتعلق باملشاهد املثيرة وارتداء املايوه 
قالت زينة «طــــوال فترة متثيلي وأنــــا أرفض ارتداء 
لبــــاس البحر، على الرغم مــــن حصولي على بطوالت 
في السباحة وأنا صغيرة في املدرسة، اآلن أرتديه في 
حياتي اخلاصة فقط، وعلى شــــواطئ خاصة بالنساء 
فقط وأجلس على الشــــاطئ، لكي أكتســــب لونا فقط، 
فأسرتي لها شاليه خاص في الساحل الشمالي نذهب 

اليه، اما املشاهد اجلريئة فأنا ضدها أيضا». 

 اتخذ املخرج عاطف حتاتـــة، قرارا بتأجيل 
تصوير الفيلم الســـينمائي اجلديد الذي يحمل 
عنوانا مؤقتا وهو «ستر وغطا»، إلى مطلع شهر 
أيار القادم وذلك الرتبـــاط أبطال الفيلم عمرو 
واكد وباسم ســـمرة بأعمال فنية أخرى سبق 

لهما التعاقد عليها، حسب «النشرة». 
  وكان القرار بتأجيل التصوير ما هو ســـوى 
رغبة من املخرج في تفرغ كل الفنانني والفنانات، 
الذين قام بترشيحهم للفيلم بشكل كامل طيلة 

فترة تصويره كما اعتاد في اعماله السابقة.
  ويشـــارك في بطولة الفيلم كل من املمثلني: 
عال رامي، جيهان فاضـــل وريهام عبد الغفور، 
كما تدور أحداثه حول مافيا جتارة األدوية في 
مصر وبعض البالد العربية االخرى، فيكشف 
النقاب عن األســـاليب التي يستخدمها التجار 
العاملون في هذا املجال، بالتعاون مع مجموعة 
من األطباء معدومي الضمائر في احتكار االدوية 
ورفع سعرها ومن ثم املساهمة في معاناة آالف 

املرضى.

الفنانة   تلعب 
اللـــوزي  يســـرا 
بطولة املسلســـل 
االجتماعي اجلديد 
كرامة»  «عائلـــة 
وستبدأ تصويره 
االســـبوع املقبل، 
وهو مـــن تأليف 
هيـــكل،  احمـــد 
رائـــد  واخـــراج 
لبيب، ويشاركها 
بطولتـــه عدد من 
بينهم  الفنانـــني 
يوسف،  حســـن 
شـــعيب،  عفاف 
عمر حسن يوسف، 
ومن املتوقع عرض 
املسلسل خالل شهر 

رمضان املقبل. 

 «بوجسوم» يهنئ صاحب السمو األمير  

 رانيا يوسف توقع عقد «واحد صحيح»

 مفرح الشمري
  هنأ الفنان القدير حســــني القطان، 
الشهير بشخصية «بوجسوم»، صاحب 
السمو األمير الشــــيخ صباح األحمد 
بحلول الذكرى اخلامسة لتولي سموه 
مقاليد احلكم في البالد، متمنيا لسموه 
متام الصحة والعافية ويجعل اهللا جميع 

خطواته مؤيدة بالسؤدد واملجد.
   واضاف «بوجســــوم» قائال: نحن 
اذ نحتفــــل بالعيد الوطني الـ ٥٠ و٢٠ 
عاما على التحرير مــــن براثن الغزو 
العراقي الغاشم جندد الوالء والبيعة 
لصاحب الســــمو األمير صباح الرابع 
صباح املجد للكويت وشعبها خصوصا 
ان اجنازاته ال تعد وال حتصى، متمنيا 

له طول العمر.
  واشار في تصريح خاص لـ «األنباء» 
الى انه اعتذر عن عدم املشــــاركة في 
العديد مــــن االحتفاالت الوطنية التي 
تقام حاليا في شــــوارع الديرة بسبب 
ظروفــــه الصحية التي دعته للمكوث 
في بيته ومتابعة هذه االحتفاالت من 
خالل شاشة التلفزيون، مشيرا الى انه 
حريص كل احلرص على املشاركة في 
مثل هــــذه االحتفاالت التي تتغنى في 
حب الوطن. ومتنى بوجسوم للشعب 
الكويتي وكل من يقيم على هذه االرض 
الطيبة التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير وولي 

عهده االمني. 

 يباشر الفنان رامي عياش اجلولة الثانية 
من الكاستينغ لـ «جنم الفن» في غضون يونيو 
املقبل في كل من الدار البيضاء ومدن مغربية 
أخرى، ذلك بهدف اختيار املواهب الغنائية 
بعد أن انطلق املشــــروع فــــي العام املاضي 
بهدف اكتشاف االصوات املغربية املوهوبة 
لتشجيعها. وكان وقع اختيار جلنة التحكيم 
في النسخة االولى من «جنم الفن»، على املرشح 
داني نور وهو فنان (مغربي لبناني) الذي 
تكفل رامي عياش بإجناز أغنية له وسيصورها 
قريبا بالڤيديو كليب، بينما لم يتم حلد اآلن 
االعالن عن الفائزة من صنف املرشحات التي 
مايزال اجلمهور ينتظر االعالن عن اســــمها. 
ومن املنتظر ان تعرف الدورة الثانية املزمع 
تنظيمها في الصيف املقبل مبشاركة مكثفة 
من قبل الشباب والفتيات، خاصة بعد االعالن 
رسميا عن انفتاحه على مدن مغربية أخرى 
بعدمــــا اقتصر في دورته االولى على مدينة 
الدار البيضاء الــــذي بات رامي عياش يقيم 
فيهــــا ويقضي فيها معظم أوقاته ويدير من 

خاللها مشاريعه املختلفة.

 تعاقدت الفنانة رانيا يوسف مع املنتج 
أحمد السبكي على املشاركة في بطولة 
فيلم «واحد صحيح»، لتكون بذلك آخر 
املنضمات للمشاركة في الفيلم بعد ان 
انضمت للعمل نيللي كرمي وكندة، وحتى 
اآلن لم يتحدد موعد بدء التصوير، حيث 
ينتظر صناع العمل هدوء األوضاع في 

مصر.
  فيلم «واحــــد صحيح» بطولة هاني 
سالمة ونيللي كرمي ويسرا اللوزي وكندة 
علوش ورانيا يوسف، ومن تأليف تامر 

حبيب واخراج أحمد عالء.
  وتدور أحداثه حول مهندس ديكور 
يبحث عن عروســــة فيتم ترشــــيح ٣ 
فتيات ليتم اختيار واحدة منهن، ولكل 
منهن مميزات يتمناها في شريكة حياته 
فيقع في حيرة شــــديدة ويقرر الزواج 

من الثالث.
  يذكر ان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف 
فيلم زهامير بطولة عادل إمام وفتحي 
عبدالوهاب واحمــــد رزق، ومن تأليف 
نادر صالح الدين واخراج عمرو عرفة.

 القاهرة ـ سعيد محمود
  عبرت الفنانة نيللي مقدســــي عن حبها 
ملصر من خالل اعادة تسجيلها الغنية الفنانة 
شادية «يا حبيبتي يا مصر» بصوتها، وهي 
من كلمــــات محمد حمزة وأحلــــان الراحل 
بليغ حمدي، ومواكبة منها للســــرعة قامت 
نيللي بتصويــــر االغنية في مصر بطريقة 
الڤيديو كليب ويبدأ بثها حصريا على قناة 

«مزيكا».
  من ناحية اخرى، التزال نيللي في مصر 
حيث تقوم بتحضيرات فنية جديدة اذ انها 
تعقد جلسات استماع مع عدد من امللحنني 
والشعراء الختيار اغنيات جديدة أللبومها 

املقبل. 

 بعد أن منعته ظروفه الصحية من المشاركة في االحتفاالت الوطنية

 الفنان القدير حسني القطان «بوجسوم» في مشاركة وطنية سابقة 

 رامي عياش

 رانيا يوسف 

 نيللي مقدسي 

 رامي عياش يستكمل اكتشاف 
المواهب المغربية

 نيللي مقدسي تغني لمصر
   عن طريق شادية

 مطربة هـــددت زميلتها 
بأنها توديها ورا الشـــمس 
اذا تأكدت أنها هي الســـبب 
في عدم مشاركتها مبهرجان 
غنائي أقيم بدولة خليجية.. 

اهللا يستر! 

 ممثل ما فادت معاه نصايح 
ربعه هااليـــام متهاوش مع 
منتج عملـــه اليديــد ألنـــه 
مو راضي يعطيه باقي أجره 
مع انه ربعـــه نصحـــوه انــه 
ما يتعامل معاه.. تستاهل!

 هوشة تهديد
 ممثلة خليجية صاحبة 
ابتســـامة صفـــراء هااليام 
املنتجني ما  انـــه  متضايقة 
الدرامية  نادوها ألعمالهـــم 
اليديدة.. مو ناقصني مشاكل 

يديدة!

 أعمال
 مطربة هـــددت زميلتها 
بأنها توديها ورا الشـــمس 
اذا تأكدت أنها هي الســـبب اذا تأكدت أنها هي الســـبب اذا تأكدت أنها هي الســـبب 
في عدم مشاركتها مبهرجان 
غنائي أقيم بدولة خليجية.. 

اهللا يستر! 

 ممثل ما فادت معاه نصايح 
ربعه هااليـــام متهاوش مع 
منتج عملـــه اليديــد ألنـــه منتج عملـــه اليديــد ألنـــه منتج عملـــه اليديــد ألنـــه 
مو راضي يعطيه باقي أجره 
مع انه ربعـــه نصحـــوه انــه 
ما يتعامل معاه.. تستاهل!

 هوشة تهديد
 ممثلة خليجية صاحبة 
ابتســـامة صفـــراء هااليام 
املنتجني ما  انـــه  املنتجني ما متضايقة  انـــه  املنتجني ما متضايقة  انـــه  متضايقة 
الدرامية  نادوها ألعمالهـــم 
اليديدة.. مو ناقصني مشاكل 

يديدة!

 أعمال

 عاصمة لبنان:
  أ - صيدا.

  ب - بيروت.
  ج - بعلبك. 


