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مشهد من كليب »نامية بالعسل«

شاعر مغمور طلب من 
املسؤولني عن ملتقى فني 
واعالمي ان يكرمونه في 

املهرجان واال يهاجمهم 
ويسبب لهم مشاكل ال 

تعد وال حتصى ويخرب 
شغلهم ويفضحهم مبواقع 

التواصل على قولته.. 
اقول استريح!

ممثلة خليجية املخرجني 
ما يبونها في اعمالهم 

النها ما تعرف تتحجى 
ومليقة في ردودها على 

اسئلتهم واملصيبة اللي ما 
يختارها في أعماله تهاجمه 

وتوصفه بأبشع الصفات 
في حسابها باالنستغرام..

احلمد هلل والشكر!

ممثلة شابة مقيمة 
باخلليج بعد ما متيزت 

في مسلسلها الرمضاني 
هااليام قاعدة تتدلع وايد 

في ردها على متابعينها في 
مواقع التواصل بطريقة 

مستفزة والكثير انتقدها 
على هالدلع اللي ماله اي 

داعي..اهلل يشفيچ!

تكرميصفات انتقاد

قدمتها »مانيدز« ضمن عروض »ليالي مسرحية كوميدية« بـ »الدسمة«

»الشاليه« نص جميل.. ورؤية إخراجية سطحية!

عبدالكرمي الهاجري وأحمد التتان يكرمان جمال اللهو وحسني املفيدي من شركة »مانيدز« ملشاركتها في املهرجان

املؤلفة مرمي القالف

اكثــر، ولكــن عندمــا تنفجر تلك 
»املتفجرات« تعود العائلتان كما 
كانتا من قبل في الوحدة والتكاتف 
والتقارب للمحافظة على الوحدة 
الوطنية بني افراد املجتمع الواحد 

مهما كانت أطيافهم.
نص املســرحية الــذي كتبته 
الواعــدة مــرمي القــاف حمل بني 
طياتــه قيمــا جميلــة للمحافظة 
علــى الوحــدة الوطنية من خال 
القضاء على بعض األفكار الدخيلة 
على مجتمعنا، ولكن كانت الرؤية 
االخراجية للمخرج خالد املفيدي 
ســطحية نوعا ما وال يوجد فيها 
عمق يجعل املشاهد ينجذب اليها 
رغــم اجلهــد املبــذول مــن فريق 
العمل، واتضح ذلك اكثر في مشهد 
»االنفجار« الذي ظهر »عاديا« على 
خشبة املسرح دون تأثير حتى على 
الديكور، فخرج كمشهد عابر رغم 
ان هذا املشهد هو املشهد الرئيسي 
الذي ارادت املؤلفــة مرمي القاف 
توصيــل كلمتها من خاله، ولكن 
لاسف مر مرور الكرام بحوارات 
قيلت بطريقة ســطحية رغم انها 
حتمل دالالت جميلة ولكن من »كثر 
الضحك اللي ما له داعي« لاسف 

وصلت للجمهور مبتورة!

أخيرا.. ال يعني اذا شاركت في 
مهرجان مسرحي كوميدي ان تتعب 
نفسك بالبحث عن مفردات تضحك 
احلضور، قدم ما لديك واحلضور 
ســيفهم مرادك بدال من االنساخ 
من جلدك حتى تضحك اجلمهور!

لقضاء عطلة الصيف في الشاليهات 
فتحدث بعض املشــكات بينهما 
كونهمــا جيــران، باالضافــة الى 
االزعاج الذي تسببه لهما تصرفات 
بعض الشــباب فــي الشــاليهات 
املجــاورة لهما، ومع مرور الوقت 
تولد قصة حب بني رمي ابنة خالد 
املفيدي وعباس ابن عماد العكاري، 
حيث متنى االثنان ان تنتهي قصة 
حبهما بالــزواج ولكنهما يفاجآن  
برفــض ذويهما من بــاب »مو من 
مواخذينــا«، ونتيجة هذا الرفض 
تتغير معاملة العائلتني لبعضهما 
بعضا فتكثر بينهما املشاكل، األمر 
الــذي يســتغله بعــض ضعــاف 
النفوس ويضعــون »متفجرات« 
حول »الشاليهات« التي يسكنونها 
بغيــة منهــم ان تكــون الكراهية 

مفرح الشمري
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قدمت شركة »مانيدز« لإلنتاج 
الفنــي واملســرحي اول من امس 
ضمن عــروض مهرجــان »ليالي 
مسرحية كوميدية« الذي ينظمه 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب مسرحيتها »الشاليه« من 
تأليف الواعدة مرمي عبداهلل القاف 
واخراج خالد املفيدي على خشبة 
مسرح الدسمة، وجسد شخوصها 
كل من خالد املفيدي، عماد العكاري، 
موضي علف، بدر البلوشي، شهد، 

دالي والطفل احمد املفيدي.
تدور احداث املســرحية حول 
عائلتي »بوعباس« عماد العكاري 
و»بوســالم« خالد املفيدي ذهبتا 

تحيي عدداً من الحفالت واألعراس قريباً

ديانا لـ »األنباء«: سعيدة بـ»نامية بالعسل« 
وانتظروني بالكويت في أكتوبر

دالل العياف 

صوت أتى من جبال لبنان الشاهقة، تلك اجلبال العتية 
بضخامتها العذبة بجمالها ومناظرها اخلابة التي تسعد 
اخلاطر وتريح النفس، باد األرز اجلميل الوالدة ألصوات 
جبلية لها ذوق منفــرد بذاتها، ونحن دائما تواقون ملثل 
تلــك النوعيــة من األصــوات التي تغــذي النفس وتلهم 

الروح قبل األذن.
 صاحبــة الصوت العــذب ديانا حداد لها رونق أخاذ، 
تطغى في إبداعها وسلطنتها باللون اخلليجي التي تتقنه 
وتزهو به لتطربنا وتدخل صميم القلب، وقد أصدرت مؤخرا 
على قناتها عبر »اليوتيوب« أغنية سينغل بعنوان »نامية 
بالعســل« والتي عرضت في بعض القنوات التلفزيونية 
وصورتهــا علــى طريقة الڤيديو كليــب، وهي من أحلان 
املوسيقار د.طال وكلمات احمد علوي وتوزيع عمر صباغ 

وإخراج الڤيديو كليب للمبدعة نهلة الفهد.
وفي هذا الصــدد قالت ديانا حداد لـ »األنباء«: »أفرح 
مبتابعة صحيفة عريقة كصحيفتكم ألعمالي ومتابعتكم 
لي ونشر جديدي واقدر ذلك، باإلضافة الى أنني سعيدة 

بنجاح األغنية وتكرار تعاوني 
مع املوسيقار طال في ثاني أغنية 

من األحلــان اللبنانية معه، بعد 
أغنية »روميــو وجولييت« التي 

قدمتها بشــكل دويتو مــع الفنان 
عاصي احلاني«.

وأضافت: »وعلى صعيد التصوير 
هي كانت عــودة ميمونة بالتعاون 
مع صديقتــي املخرجة املبدعة نهلة 
الفهد التي قدمتني بهذا الشكل الرائع 

وأبدعــت وجتلت بعمــل الكليب بثاثة 
أبعاد، وأنا سعيدة من ردود افعال جمهوري 

احلبيب عليها، ومن ناحية الصورة والشــكل 
وســيناريو األغنية التي ادخلنا بها شــبابا من 

الدبكة اللبنانيــة فقد أحببتها جدا«. وعن جديدها 
قالت حداد: »قريبا سوف أحيي عددا من احلفات واالعراس 
فــي الكويت واالمارات والســعودية، باإلضافة إلى أنني 
ســأتواجد في عدد من املعارض لألزياء والفاشن واملرأة 
في االمارات وفي شهر أكتوبر وسأكون أيضا بالكويت«.

من أجواء الكليبديانا والتحضيرات في لوكيشن التصوير

تغيب الفنانة الشابة دنيا سمير غامن دراميا خال املوسم الرمضاني 
املقبل ألول مرة منذ سنوات بعدما قررت التركيز مبشروعها الغنائي 
والتحضير ملسلسل درامي يعرض في رمضان ٢٠١9. وستكتفي 
الفنانة الشابة بالتركيز في الغناء ومبشاريع سينمائية مرشحة 
لاشتراك في بطولتها خال الشهور املقبلة، حيث تسعى للعثور 
على فكــرة درامية جيدة تقوم بالتحضير املناســب لها قبل 
التصوير حتى جتد رد فعل جيدا مع اجلمهور، السيما بعدما 
لم حتقق جتربتها األخيرة »في الا الالند« النجاح املطلوب 
جماهيريا. وأبلغت غامن أصدقاءها وشــركة »روزمانا« التي 
تتعاون معها لكي تخرج من حســابات املنافسة على شراء 
حقوق العرض بني احملطات التلفزيونية التي بدأ القائمون 

عليها بالتحضير خلريطة العرض لرمضان املقبل.

محمد عبده: ال أرغب باملشاركة في »ذا فويس«

علــى هامش اختتام مهرجانــات الصيف في 
دبي، حتدث فنان العرب محمد عبده عن حفاته 
 et« وأشار إلى جناحها، وذلك في لقاء مع برنامج
بالعربي«. وقال عبده: »كانت كل حفاتنا ناجحة 
فنيا وجماهيريا«، كما أكد أن حفله في لندن كان 

مــن أروع احلفات وحافــا باجلماهير، كما كان 
متوقعا. كذلك أشــاد بحفله في دبي، وأوضح أن 

اجلمهور يتطور نحو األفضل.
وحول سؤال عما إذا كان لديه استعداد للجلوس 
على كرسي برنامج »ذا فويس«، قال: »ال آسف«.

محمد عبده

ألول مرة 
منذ سنوات.. 

دنيا سمير 
تغيب درامياً

رسمياً.. دريد حلام بالعالمة الزرقاء
أعلن الفنان السوري 
دريد حلام دخوله رسميا 
عالم التواصل املباشــر 
مع جمهــوره من خال 
موقع »فيسبوك«، حيث 
أطلق صفحة رســمية 
مثبتة باإلشارة الزرقاء 
بالتعــاون مع شــركة 
متخصصة إلدارة احملتوى 
التواصــل  علــى مواقــع 
االجتماعي قامت بالتعاون 
إدارة »فيســبوك«  مــع 
حســاباته  بحــذف 
املزيفة ونقل معجبيها 
للصفحة الرســمية 
والتي تخطت نصف 
املليون متابع خال 

أيام قليلة.
يشــار إلى أن 
هنــاك العديد من 
الصفحــات التي 

كانت تنتحل اسم دريد حلام 
على »فيسبوك«، إال أنها ألغيت 
مع إطاق حســابه الرسمي، 
بينما تتواجد صفحات أخرى 
على »تويتر« تضم عشــرات 

آالف املتابعني، وأكد حلام، في 
تصريحات له، انها صفحات 

مزورة وال متت له بصلة.

دريد حلام

تامر حسني يحذر جمهوره 
وسيلجأ إلى القانون

حذر الفنان تامر حسني جمهوره من حفل مزيف مت 
زج اسمه به، مؤكدا أنها عملية نصب.

وكتب حســني اعلى حسابه اخلاص 
على »فيسبوك«: »حتذير.. ال يوجد 

اي حفل خاص للنجم تامر حسني 
يــوم 9 أكتوبــر بإحــدى كليــات 
الصيدلة«، مؤكدا أنه سيلجأ الى 
القانون وســيتخذ كل اإلجراءات 
ضد من زج اســمه بهــذا احلفل، 
حيث قال: »نود ان نوضح انها 
عملية نصب وسوف نأخذ كل 

االجراءات القانونية«.
وكان تامــر حســني قد أحيا 
مؤخــرا حفــل زفــاف جنل رجل 
األعمال عاء املنصوري على كرمية 

رجل األعمال حســني الدهشــان، 
مبشــاركة محمــد فــؤاد وشــيرين 

عبدالوهاب وأحمد سعد وبوسي.


