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 ممثلة بعدمـــا أصابهـــا الغرور هاأليام متضايقة ألنه وال 

منتج طلبها في عمـــل يديد بسبّة تصريحاتها النارية.. 
تستاهلني!

 ممثل شاب يعتقد ان مستواه العالي يخليه يطلب مبلغ كبير 
من املنتجني للمشاركة بأعماله مع انه مشواره الفني ال يتعدى 

السنتني.. بسّك مرض! 

 مطـــرب للحيــن يقـــول انه محارب في تصريحاته 
الصحافية مع انه غيابـــه عــن الساحة كان بكيفــه.. 

  احلمد هللا والشكر! 

 تصريحات

 مشوار

 غياب

 من خالل مشاركتها في سهرات مهرجان «أهل القصيد» السادس

 يعرض على «الراي» رمضان املقبل

 وفاء مكي: بعض الفنانات ينتجن 
  ألنفسهن ليصبحن سوبر ستار العمل!

 «بنات سكر نبات» يرصد سلوك الفتاة في اخلليج 

تكون للشعر ومن اجل الشعر، 
مشيرة انه حصد املركز الثاني 
في املتابعة اجلماهيرية على 
مستوى دول اخلليج العربي 
لعدة سنوات متتالية حسب 
االحصـــاءات والدراســـات 

التسويقية.
  واضافـــت ان بث حلقات 
مهرجان اهل القصيد الشعري 
السادس على شاشة تلفزيون 
الشبابية  البحرين واالذاعة 
يعتبر جتربة رائدة ومميزة 
وذلك جلذب عشـــاق الشعر 
الشعبي ملتابعته وملعرفة ما 
يحمل بني طياته من امسيات 
شعرية يشارك بها نخبة مميزة 
من الشعراء باالضافة الى عدد 
من الوجوه االعالمية والفنية 
التي تتصدى الدارة امسياته 
والذين مت اختيارهم بعناية 

جلماهيرتهم الكبيرة.
  من جانبه ذكر مدير عام 
شـــركة اندبنـــدس ورئيس 
املهرجان الشاعر بندر طالل 
السعيد ان الصدى اجلميل الذي 
حصدناه في االعوام السابقة 
من اعمال الشركة من خالل 
املهرجان او البرامج االخرى 
التي قدمناها وانتجناها اعطانا 
الثقة بأنفســـنا ملتابعة هذه 
اجلهود خصوصا بعد النجاح 
الذي حققه هذا  اجلماهيري 

املهرجان.
  ومتنى الســـعيد ان تنال 
امســـيات املهرجان السادس 
التي تعرض حاليا على شاشة 
تلفزيون البحرين اسبوعيا 
الرضا واعجـــاب اجلماهير 
اياهم بتقدمي االفضل  واعدا 
في دورات املهرجان املقبلة.

 ٭  مفرح الشمري

البحرينية  الفنانة   اكدت 
وفاء مكـــي ان هناك بعض 
الفنانات ينتجن النفســـهن 
ليصبحن سوبر ستار العمل 
وذلـــك لتحقيق رغبتهن في 
الشهرة وحتى يتعرف عليهن 

املشاهد اكثر.
  جاء هذا التأكيد في السهرة 
احلوارية االولى ملهرجان «اهل 
القصيد الشعري السادس» 
التي عرضت اخلميس املاضي 
على شاشة تلفزيون البحرين 
مبشـــاركة ضيوف السهرة 
الشاعر فهد املساعد والشاعر 
محمد اجللواح والشاعر فيصل 
اليامي والشـــاعر عبدالكرمي 
اجلباري وأدارتها االعالمية 

معصومة عبدالكرمي.
  واضافت مكي التي تشارك 
فـــي هذا املهرجـــان كعريفة 
انها تبحث  لالمسية االولى 
عـــن االدوار التي حتمل بني 
طياتهـــا قيما ومعاني لتزيد 

من رصيدها الفني.
  وبخصوص مشاركتها في 
هذا املهرجان قالت انها خائفة 
خلوض هذه التجربة وبنفس 
الوقت متحمسة ملقابلة جمهور 
مهرجان اهل القصيد الشعري 
الذي حقق شـــهرة واســـعة 
السابقة متمنية  في دوراته 
ان تنال مشـــاركتها اعجاب 

اجلميع.
  ومـــن جانبهـــا ذكـــرت 
االعالمية معصومة عبدالكرمي 
العام لشـــركة  املدير  نائبة 
اللجنة  اندبندنس ورئيسة 
العليا للمهرجان ان مهرجان 
القصيد الشعري حقق  اهل 
جناحات طيبـــة في دوراته 
اقيمت في  التـــي  الســـابقة 

الكويت قبـــل ان ينتقل الى 
مملكة البحرين.

  واشارت ان املهرجان يعد 
االول املتخصص في الشعر 
الشـــعبي وجميع انشطته 

 بّني األسر الفقيرة واألسر 
الغنية، وبني طبقات املجتمع 
ومشاكله، وبني مشاكل الفتيات 
والسلوكيات التي طغت على 
اليوم، يسلط مسلسل  بنات 
«بنات سكر نبات» الضوء على 
هذه الظواهر في خط درامي 
متفرع االشكال وخيوط درامية 
موزعة ولكل بطل من أبطال 
العمل خط مختلف عن اآلخر. 
ويأتي مسلســــل «بنات سكر 
نبات» الذي يسلط الضوء على 
حياة الفتيات اجلامعيات بشكل 
عام واملشكالت التي تواجههن 
من خالل قصة ثالث فتيات هن: 
أمل العوضي وزينة كرم ومرمي 
حسني، خصوصا أنهن زميالت 
من أيام الدراسة اجلامعية، وكل 
واحدة منهن تعاني من مشكلة 
معينة داخل محيط أسرتها، 
وتتوالى األحداث بشكل درامي 
تراجيــــدي، وضعت له رؤية 
مغايرة. املسلسل سيعرض 
عبر شاشة «الراي» في شهر 
املقبل ويشارك فيه  رمضان 
نخبة من النجوم الشباب منهم 
املمثل السعودي طالل السدر 
الذي قال عن مشاركته في هذا 
العمل إنها فرصة جديدة الثبات 
القدرات مع جنوم أكفاء لتقدمي 
عمل يتناسب مع طموحاتنا، 
خاصة ان قصته مختلفة عما 
قدمناه في السابق عبر الساحة 
الكويتية خاصة واخلليجية 
انه يتوقع  عامة، واضــــاف: 
جناح هذا العمل أسوة باالعمال 

التي قدمها في الدراما الكويتية 
وقدمته بشكل مميز مختلف 
عن اآلخــــر، وأكد ان كل خط 
درامي في املسلسل مختلف 
عن اآلخر حيث يجســــد دور 
شاب يعيش قصة حب مع فتاة 

حتمل بني طياتها العديد من 
املفاجآت.  بينما يقول املخرج 
محمد البكر هذه هي التجربة 
األولى لي في االخراج، حيث 
تدرجت كمســــاعد مخرج في 
بعض األعمال منها «وعد لزام» 
و«أيام الفرج»، وأمتنى أن أكون 
عند حسن ظن اجلمهور بي، 
وعما اذا كان متخوفا من هذه 
التجربة قال البكر: بالشك ان 
املنافسة هذا العام في رمضان 
ستكون قوية، حيث هناك كم 
هائل من املخرجني ومن األعمال 
الدرامية، لكن في النهاية اجليد 
يفرض نفسه.  واضاف: بالشك 
كل االعمال الدرامية تواجهها 
مشــــكالت لكنها تختلف من 
حيث الصعوبــــة، لكننا في 
هــــذا العمل لــــم تواجهنا أي 
من املشــــاكل والسبب توافر 
العمل في  االمكانيات الظهار 
أجمل صورة.  يشــــارك في 
العمل الــــذي تقع أحداثه في 
ثالثني حلقــــة متصلة نخبة 
من جنوم الشاشــــة هم احمد 
الصالح وسلمى سالم وأمل 
العوضي وزينة كرم وخالد 
العجيرب ومرمي حسني وطالل 
السدر ونواف الفجي والوجه 
اجلديد أملاس، «بنات ســــكر 
نبات» من انتاج الشاعر خالد 
املقدمة  البذال وصاغ كلمات 
الغنائية الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة وصاغها حلنا جاسم 
اخللف وتقوم بغنائها العراقية 

أصيل هميم. 

 وفاء مكي

 طالل السدر في مشهد من العمل

 زينة كرم وامل العوضي ومرمي حسني في املسلسل

 اإلعالمية معصومة عبدالكرمي في السهرة االولى ملهرجان «اهل القصيد» 

 «بالعربي» عنوان األغنية اجلديدة للفنان عاصي 
احلالني التي سيضمها الى ألبومه املقبل، الذي ينتظر 

األوضاع العربية لطرحه في سوق األغنية. 
  األغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس ويعـــود 
بها تلحينا مع سمير صفيــر بعد غياب لسنـــوات 

عن التعاون معه. اما التوزيع فكان من نصيب 
طـــارق. 

  وسيضم ألبوم عاصي احلالني األغنية التي اطلقها 
منذ اسابيع وحتمل عنوان «ليلة خريف» وهي كلمات 
جورج ميني أحلان عاصي احلالني وتوزيع داني حلو.
 ٭  بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

 اشترت محطة الـ «ام بي سي ٤» حقوق عرض برنامج 
«هيك منغني» الذي تقدمه مايا دياب على محطة الـ 

«ام تي ڤي» اللبنانية، وكان هذا البرنامج حقق انتشارا 
وجناحا كبيرا في لبنان، والبرنامج تصدى إلخراجه كميل 

طانيوس، حيث كرمت مايا من قبل جامعة «ان دي يو» 
على هذا البرنامج. مايا التي حصدت كممثلة جناحا كبيرا 

في الدراما املصرية في مسلسل «كالم نسوان» الذي 
عرض خالل رمضان املاضي، يفترض ان تشارك في جولة 

مع الفنان زياد الرحباني تشمل بلدانا عربية وأوروبية 
أوائل السنة اجلديدة.

 ٭  بيروت ـ ندى مفرج سعيد

 مايا وجولة فنية مع زياد الرحباني احلالني يعشق فقط «بالعربي»

 احلداد يناقش أشكال التعددية 
  على «الكويت» الليلة

 سيناقش البرنامج احلواري «قضية وحدث» أشكال التعددية في 
وطننا العربي؟ ومدى استفادتنا من التعددية كما استفاد الغرب 

منها؟ وكيف يتم التعامل مع التعددية في الوطن العربي؟ 
  وتعامل السلطة معها باالضافة الى تعامل الناس؟ وهل نستطيع  

ان نطور ثقافة قبول اآلخر في مجتمعنا العربي؟ 
  كل هذه التساؤالت سيناقشها مقدم 
البرنامج د. محمد احلداد في برنامجة 
الذي يبث مســـاء اليوم في الســـاعة 
العاشرة على شاشة الفضائية الكويتية 
والقناة األولى حيث ســـيجد املشاهد 
اإلجابـــــة الشافية على تلك التساؤالت 
والتي ستكون موضوع احللقة وهو 
«التعددية والتنوع في املجتمع العربي 

اآلثار والتحديات».
 

 خالد الصاوي: لن أقدم مبارك!
 نفي خالـــــد الصاوي االخبار التي ترددت عن انه سيقـــــدم 
شخصية «مبارك» في فيلم سينمائي مع لبلبة التي ستجســـــد 

دور سوزان مبارك.
  وكان أصدر بيانا علـــــى موقعـــه اخلاص ينفي فيـــه هـــــذا 
ويقـــول: «ليس لـــدي أي فكـــرة ولــــم يتحـــدث معـــي أحـــــد 

بخصــــوص ما قرأته في الصحف عـــــن 
تكرميي في مهرجان جمعية الفيلــــم 
أو ترشيحي لــــدور الرئيس السابــــق 
حسني مبارك فــــي فيلم مع النجمــــة 
لبلبــــــة أو بطولــــة فيلم بلطجية ٢٥ 
يناير الـــــذي يتناول كواليس موقعة 
اجلمل وال أعتبــــر ما أقرأه بالصدفة 
عن طريق الصحف ترشيحا أو دعوة 

تكرمي.
  هذا ولم أســـتأ مـــن تأجيل الدورة 
احلالية ملهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي لهذا العام فلـــم يكن مهرجانا 

على املستوى املنشود.
  وأمتنى أن يصبح لدينا بديل، يكسب احترام العالم بحق».

 ٭   القاهرة ـ سعيد محمود 

 السقا يستعد لبطولة فيلم أبو الفساد
 انتهى املؤلف احمد الصيرفي من كتابة الفيلم السينمائي اجلديد 
«ابوالفسادـ  اسم مؤقتـ  ويتناول فيه قصة حياة احد املسؤولني 
الكبـــار في عصر مبارك والذي عرف عنه انـــه لعب ادوارا قذرة 
وسيئة في حقبة الستينيات وصعد للقمة في عصر مبارك حتى 

اصبح الرجل الثاني في مصر اعواما طويلة.
  الفيلم كما يشير املؤلف من املقرر 
ان تعود به شركة العدل جروب لساحة 
االنتاج السينمائي بعد غياب طويل ومت 
رصد ميزانية كبيرة لتصويره قدرها 

٢٥ مليون جنيه قابله للزيادة.
  مؤلف الفيلم اكـــد انه حصل على 
موافقة الفنان احمد الســـقا ليجســـد 
شخصية هذا املســـؤول الكبير سواء 
في مرحلة الشباب او مرحلة الكبر ويتم 
حاليا ترشـــيح بقية الفنانني اآلخرين 
اســـتعدادا لبدء تصويره عقب إجازة 

الرقابة له.
  يذكر ان احمد السقا كان من املقرر ان 

يدخل سباق صيف هذا العام بفيلم «املصلحة» مع احمد عز والذي 
بدأ تصويره قبل اشتعال مظاهرات الشباب وتوقف العمل به مثل 
العديد من االعمال االخرى ثم تقرر استئناف تصويره بعد هدوء 
االوضاع ثم فوجئنا بتوقف العمل به مرة ثانية بسبب الظروف 
االمنية التي حالت دون استكماله خاصة ان معظم مشاهد الفيلم 

يستلزم تصويرها ببعض الشوارع وامليادين. 

 عمرو واكد: لم أنسحب 
  من الوفد املصري في «كان»

 نفى عمرو واكد ماتردد عن انسحابه من الوفد املصري املشارك 
في مهرجان «كان» السينمائي في فرنسا، وصرح عمرو من داخل 
اجلناح املصري وقال: «انا مانسحبتش بدليل أنني آعد في اجلناح 
املصري دلوقتي بنســـق مع زمالئي الســـينمائيني اللي حضروا 
السنة دي عشان نتفق على اللي ممكن يتعمل عشان مصر تظهر 

بصورة مشرفة ادام العالم».
  واضاف: في وســـائل اعالم حترف 
احلقيقة، وقال انا لم انسحب أنا فقط 
رفضت أن ادخل على السجادة احلمراء 
مـــع فريق فيلم ١٨ يـــوم ولي في ذلك 
وجهة نظر وهي ان املشاركة املصرية 
هذا العام لها أبعاد سياســـية تتعلق 

بنجاح الثورة املصرية.
  وبالتالي ال توجد براعة سينمائية 
تســـتدعي حضـــوري على املســـرح، 
واحلقيقـــة أنا اعتقد أن أي مشـــاركة 
بعيدة عن املسابقات الرسمية للمهرجان 
تعتبر مشـــاركة ثانوية وهذا ما حدث 

معنا هذا العام ومما أعتبره مشـــاركة ال تليق بتاريخ الســـينما 
املصرية. 

 د.محمد احلداد 

 خالد الصاوي

 احمد السقا 

 عمرو واكد 


