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عواطف البدر في جلسة حوارية 

في  معهد الفنون املسرحية

تس���تضيف د.نرمني احلوطي اس���تاذة مادة فن الكتابة 
ملسرح الطفل في قسم االدب والنقد املسرحي باملعهد العالي 
للفنون املسرحية الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم رائدة 
مس���رح الطفل الكاتبة عواطف البدر في جلسة حوارية مع 
الطلبة تتحدث عن جتربتها الكتابية واالنتاجية في مسرح 
الطفل في فترة الس���بعينيات من القرن املاضي، وما قدمته 
من مس���رحيات لالطفال داخل وخ���ارج الكويت.الى جانب 
احلديث عن مشوارها الفني في الكتابة الدرامية التلفزيونية 
من خالل حوار سيدور بينها وبني الطلبة باشراف ومشاركة 

د.نرمني احلوطي.

د.نرمني احلوطي الكاتبة عواطف البدر

ممثلة خليجية كانت 
»عايشة« على امل ان احد 
املخرجني يناديها في عمله 
اليديد بس صاحبنا عطاها 

طاف.. اهلل كرمي!

ممثلة »عبرت« عن استيائها 
ألحد املنتجني اللي قلل من 

مشاهدها في املونتاج علشان 
ما يزيد اجرها اللي متفقني 

عليه.. صچ منتج بوربع!

مطربة بعد ما دشت التمثيل 
علشان تنمي مواهبها مثل 
ما تقول هاأليام مو عارفة 

شلون تلغي صورتها 
احملروقة بعيون الناس.. 

اعتزلي والناس تنسى!

طاف

مشاهد

محروقة

استطاعت الفنانة شريهان ان 
حتصل على حق استغالل إعادة 
تقدمي مسلسل »رابعة العدوية«، 
بعد ان وافق ورثة كاتب املسلسل 
على إعادة تقدميها للقصة شرط 
أال يتم حتريف القصة بأي شكل 
من األشكال.وأشار جمال أنور مدير 
أعمال ش����ريهان الى ان مسلسل 
»رابعة العدوية« هو العمل الفني 
الوحيد الذي استقرت شريهان على 
تقدميه خالل الفترة املقبلة، نافيا 
بذلك ما تردد خالل األيام املاضية 
عن نيتها تقدمي عمل درامي خالل 

شهر رمضان املقبل.
وأضاف مدير أعمالها ان شريهان 
لم تعلن بعد عن موعد بدء العمل 
على القصة، ألنها تنتظر الوقت 
املناسب لتجميع فريق عمل كفؤ 

يليق باملسلسل.
وعلى م���ا يب���دو ان الفنانة 
التي  ش���ريهان ليس���ت وحدها 
تسعى الى تقدمي شخصية »رابعة 
الفنانة  العدوية« حي���ث أعلنت 
الس���ورية نس���رين طافش انها 
تعاقدت عل���ى »رابعة العدوية.. 
العشق اإللهي« الذي قام بكتابته 
عثمان جحا، وس���يخرجه زهير 
قنوع، وهو ما يدلل على ان الفترة 
املقبلة ستشهد منافسة حامية بني 
الدراما السورية واملصرية حول 
إعادة تقدمي السيرة الذاتية لهذه 

الشخصية الزاهدة املتصوفة.

»رابعة العدوية« 
تعيد شريهان 

للدراما التلفزيونية

شريهان

فرقة روافد أثناء تقدمي عرضها

بحضور وزير النفط ووزير اإلعالم وأمني عام منتدى »أصيلة« وعدد من السفراء والديبلوماسيني

افتتاح األسبوع الثقافي املغربي »ساعة سعيدة« في »الشامية«
ثّمن وزير النفط ووزير اإلعالم 
رئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الش����يخ أحمد 
العبداهلل، دعوة اململكة املغربية 
الش����قيقة لالحتف����اء بالكويت 
كضيف شرف ملنتدى »أصيلة« 
الثقافي الدولي مشاركة منها في 
احتفاالت الديرة بالعيد الوطني 
ال� 50 الستقاللها والذكرى ال� 20 
لتحريرها ومرور 5 أعوام على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم في 

البالد.
جاء ذلك في كلمة العبداهلل 
ألقاها مس����اء أمس األول  التي 
مبناسبة حفل افتتاح األسبوع 
الثقاف����ي املغربي ف����ي الكويت 
على خش����بة مس����رح الشامية 
بحضور األمني العام ملؤسس����ة 
منتدى »أصيلة« الثقافي الدولي 
وسفير اململكة املغربية في البالد 
محمد بلعيش وعدد من السفراء 
وأعضاء الس����لك الديبلوماسي 

املعتمدين في الكويت.
وأشار الى ان العالقات األخوية 
بني الكوي����ت واململكة املغربية 
ليس����ت وليدة الي����وم، ملمحا 
التاريخ،  انها ممتدة عب����ر  الى 
حيث وحد اإلسالم احلنيف بني 
شعوب املشرق العربي ومغربه 
منذ 14 قرنا من الزمان.وأضاف 
وزي����ر اإلعالم قائ����ال: في إطار 
البلدين،  الثنائية بني  العالقات 
برز التع����اون البناء في مجالي 

����ل القاضي ف����ي محكمة  أجَّ
اجلديدة � املنت الشمالي جلسة 
الفنانة  أق����وال  االس����تماع إلى 
اللبنانية، كارول س����ماحة، في 
الدعوى املقامة ضدها من مدير 
أعمالها ومنتجها السابق الفنان 
نيكوال سعادة نخلة إلى التاسع 
عشر من شهر ابريل املقبل، حسب 

»إيالف«.
وكان من املقرر أن يستجوب 
القاض����ي كارول وأن يس����تمع 
إلى أقواله����ا في القضية، إال أن 
محاميتها قدمت صورة عن جواز 
سفرها تفيد بوجودها في مصر، 
كما أن تبليغ موعد اجللسة من 
قبل املدعي لم يرتكز على األصول 
القانونية، م����ا دفع إلى تأجيل 
اجللسة حلني مجيء سماحة من 
مصر، وتبليغها موعد اجللسة 
أصوال.وأقام سعادة نخلة دعوى 
للدفاع عن حقوق امللكية الفكرية 
باعتباره صاحب شركة »طرب« 
لإلنتاج الفني، حيث قام بإنتاج 
وتوزيع ألبوم »أضواء الشهرة« 
لكارول سماحة، إال أنها استعملت 

آلت على نفسها ان تكون حاضنة 
للثقافة العربية واإلنسانية.

وبعد ذلك انطلق احلفل الفني 
اخلاص بهذه املناسبة من خالل 
األغاني الش����عبية التي قدمتها 
فرقة »روافد« املوسيقية برئاسة 
امليت����وي والتي تضمنت  عمر 
عددا من املوش����حات األندلسية 
الت����ي رددها معه����م اجلمهور 
املتواجد في املس����رح.ثم قدمت 
الركراكي احلرة  فرقة مصطفى 
للموس����يقى العصرية معزوفة 
رقص����ة »األطلس« الت����ي ألفها 
املغرب����ي عبدالقادر الراش����دي 
بشكل جميل ومتقن ونال عنها 
استحس����ان احلضور ألنها من 
املعزوفات اجلميلة في املوسيقى 
العربية، وبعدها شدت املطربة 
نزه����ة الش����عباوي بع����دد من 
األغاني املشهورة في املغرب مثل 
»مغربية«، »صبارة«، »اش داني« 
»ليش رحت«، »ليش يا غزالي« 
لتختتم وصلتها الغنائية بغناء 

»يا شمس« باللهجة املغربية.
وبع����د توق����ف قصير غنى 
املطرب البشير عبده »طل علينا« 
و»مرسول احلب« حيث شاركه 
احلضور في ترديد كلماتها ألنها 
من األغاني املشهورة للمطرب 
املغربي الكبير عبدالوهاب الدكالي 
ليختتم وصلته بأغنية »ساعة 
سعيدة« التي كانت بالفعل مسك 

ختام احلفل الفني.
مفرح الشمري  ٭

الهواء حيث دخل باتريك  على 
على املسرح ليغني لها أغنية »يا 
عاشقة الورد« فما كان من كارول 
إال أن تعبر ع����ن فرحها بدمعة 
وعناق حار، مؤك����دة أنها املرة 
األولى التي تسمعه وهو يغني 
لكنه ال يصلح للغناء، يذكر ان 
كارول سماحة انتهت من تسجيل 
أغنية »املصري يا بو دم حامي«، 
 Cedars Art Production من إنتاج
� صباح أخوان، ومن كلمات أمين 
بهجت قمر، وأحلان محمد يحيى، 
وتوزيع محمد مصطفى، وشاركت 
كارول أخيرا في العشاء اخلاص 
الذي جمع فريق عمل »مسلسل 
الشحرورة« التقني وأبرز وجوه 
العربية املشاركني في  الشاشة 
عمل يعتبر من أضخم األعمال 
الدرامية العربية، خصوصا أنه 
يضم أكبر جن����وم التمثيل من 
مصر، ولبنان، واخلليج العربي، 
وقد مت اختيار امللحن محمد يحيى 
لتنفيذ املوسيقى التصويرية و 
»تتر« املسلسل »أي أغنية البداية 

والنهاية«. 

خصوصا ان الثقافة املغربية كنز 
ثمني لم يكشف املشرق العربي 
أس����راره بعد والي����زال معظمه 

مجهوال لشعوبنا العربية.
وم����ن جانبه، وجه س����فير 
اململك����ة املغربية ف����ي الكويت 
محمد بلعيش شكرا خاصا في 
كلمته لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل وللمجلس 
الوطني وعلى رأس����ه أمني عام 
املجلس علي اليوحة على الدعم 
الذي حظي به من قبلهم، مؤكدا ان 
ذلك ليس بغريب على مؤسسة 

خالل الفترة املاضية على برنامج 
»نغم من حياتي« والذي حّضر 
لها مفاجأة بحضور ش����قيقها 
»باتري����ك« من كندا، مباش����رة 

الثقافة واإلعالم الذي انطلق في 
اتفاقية بني البلدين وقعت عام 
1972 ورسختها زيارات متبادلة 
ومشاركات وملتقيات أسهمت 
في تعزيز العالقات بني الشعبني 
وأثمر هذا األمر إقامة العديد من 
الثقافية وامللتقيات  األنش����طة 
اإلبداعية.وتابع: ال ش����ك في ان 
هذا األس����بوع الثقافي املغربي 
ال����ذي نتش����رف بافتتاحه هو 
حلقة إبداعية في سلسلة طويلة 
ومتصلة م����ن التعاون الثقافي 
الكويت واململكة املغربية،  بني 

األغنية في إعالن لصالح إحدى 
شركات املشروبات الغازية من 
دون الرجوع إليه وأخذ اإلذن منه.

واملعروف ان كارول حلت ضيفة 

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل وسفير اململكة املغربية محمد بلعيش في مقدمة احلضور

سمية اخلشاب

كارول سماحة

هيفاء تطلق حملة تبرعات لليابان 
وحفاًل خيريًا في عيد األمهات

والدة ميريام في املستشفى

حتيي الفنانة هيفاء وهب��ي مبناس���ب��ة عي��د االمه��ات 
21 اجلاري حفال خيريا في مدينة كميل ش���معون الرياضية 
� بيروت تابعا جلمعية »سيدرز للعناية« يعود ريعه لدعم 

عائالت محتاجة في لبنان.
ومن جانب آخر، أطلقت هيفاء وهبي حملة تبرعات كبيرة 
عبر مواقعها الرس���مية و»الفيس بوك« للصالة ومساعدة 
املنكوب���ني في اليابان، اثر الكارث���ة الطبيعية التي ضربت 
بالدهم، حيث يتج���اوب عدد كبير من املعجبني واملعجبات 

بشكل فعال.

ترقد والدة الفنانة ميريام فارس في املستشفى بعدما كسرت 
كتفها ووركها اليسرى، وهي ليست املرة االولى التي تتعرض 

فيها الوالدة لكسور في جسدها، حسب »النشرة«.
يذكر أن ميريام أوقفت نش���اطها الفني في فترة ماضية 
بسبب دخول والدتها املستشفى لعارض صحي، وكانت ميريام 
وقته���ا حتضر أللبومها الغنائي اجلديد، والذي تتعاون من 

خالله مع مجموعة كبيرة من الشعراء وامللحنني.

هيفاء وهبي

ميريام فارس

على خلفية الدعوى املقامة ضدها من قبل نيكوال سعادة نخلة 

احملكمة تؤجل جلسة استجواب كارول سماحة 

سمية ردًا على  إشاعة خالفها مع صابرين: 
تصرفاتي ال تزعج أحدًا في »وادي امللوك«

 نفت الفنانة سمية اخلشاب نشوب أي خالف 
بينها وبني جنوم مسلسل »وادي امللوك«، 
خصوصا الفنانة صابرين التي تردد انها 
اعترضت على بعض تصرفات سمية في 
لوكيشن عمل املسلسل الذي مت البدء في 

تصويره خالل األيام القليلة املاضية، رغم 
أن املسلسل كان من املقرر تأجيله ألجل غير 
مسمى وانها قالت لها: ال أحب التعليق على 
تصرفاتي طاملا لم أزعج احدا، وأحملت سمية 

إلى ان هذا اخلبر إشاعة وانها حتترم صابرين 
النها فنانة لها تاريخها الطويل.

ومن جانبه نفى املخرج حسني صالح ما تردد 
عن نشوب خالفات بني كل من سمية اخلشاب 

وصابرين وقال في تصريحات خاصة لـ 
»بص وطل«: يبدو أن حالة اإلصرار التي 

متتلك أسرة املسلسل جميعا جعلت البعض 
يحاول إثارة البلبلة من خالل زعم وجود 

خالف بني سمية وصابرين، وهذا ما لم يحدث 
على اإلطالق.

وأضاف: هذا املسلسل كان من املقرر تأجيله 

بالفعل، ولكن حماس فريق العمل وإخالصه 
جعلنا جميعا نتنازل عن جزء من أجورنا لكي 
يخرج هذا العمل للنور، نظرا ألن جميع أبطال 
العمل متأكدون أن أدوارهم في هذا املسلسل 

ستعد نقلة فنية كبيرة لهم في مشوارهم 
الفني.

وتابع: وضعت خطة زمنية جديدة للتصوير، 
حملاولة إجناز العمل في أقرب فرصة ممكنة 

حملاولة اللحاق بالعرض الرمضاني، حيث قمت 
بإبالغ أبطال العمل بأننا سنكثف من أوقات 

التصوير، وهو ما وافقوا عليه بحماس شديد.
يذكر أن مسلسل »وادي امللوك« مأخوذ 

عن رواية »يوم غائم في البر الغربي« 
للروائي محمد املنسي قنديل، وسيناريو 

وحوار الشاعر الكبير عبدالرحمن األبنودي، 
ويشارك في بطولته كل من: سمية اخلشاب، 

وصابرين، وريهام عبد الغفور، ونبيل 
احللفاوي، ومجدي كامل، وكوكبة أخرى من 

النجوم.
القاهرة ـ سعيد محمود ٭


