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ممثلة أمنيتها انها تصير 
منتجة بس محد راضي 

يكون شريكها في املكتب 
اللي تبي تفتحه هاأليام.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثل ما سمع كالم مخرج 
عمله اليديد بأنه املنتج 

حاط عليه ويبي يطرده، 
صاحبنا ما صدقه واحلني 

طرده هاملنتج.. اللي ما يطيع 
يضيع!

مطربة خليجية رمت 
التهامي على أحد مسؤولي 

شركة إنتاجها بتأخير طرح 
ألبومها وتفكر انها تفضحه 

بالصحافة.. الركادة زينة!

شريك

طرد

تأخير

� أ.ش.أ: يكث���ف  القاه���رة 
املخرج سعيد حامد اتصاالته 
لتوفير مصادر لتمويل فيلمه 
»الطريق إلى دارفور« للتغلب 
على أزمة اإلنتاج التي تعانيها 
الساحة الفنية، في ظل الظروف 

الراهنة.
وعلمت وكالة أنباء الشرق 
األوسط أن املخرج سعيد حامد 
يجري عدة اتصاالت مع مجموعة 
من املس���تثمرين السودانيني 
في مجال امليديا للمساهمة في 
متويل إنتاج الفيلم الذي كان 
قد مت رصد ميزانية ضخمة له 
قدرت بحوالي 10 ماليني دوالر، 
نظ���را لعدم وج���ود منتجني 

سينمائيني بالسودان.
وقال مؤل���ف الفيلم ناصر 
محمود، ف���ي تصريح لوكالة 
أنباء الشرق األوسط، إنه سيتم 
التوصل قريبا مع احدى جهات 
اإلنتاج لتقليل امليزانية الضخمة 
التي مت رصدها للفيلم والتي 

تبلغ 10 ماليني دوالر.

ناصر محمود: جهود 
مكثفة لبدء تصوير 

»الطريق إلى دارفور«

محمد عبده وميريام أكثر كلمات 
السعوديني بحثًا على غوغل 2011

تصدر فنان العرب محم����د عبده والفنانة اللبنانية ميريام 
فارس أكثر الشخصيات التي يبحث عنها السعوديون على محرك 
البحث غوغل خالل عام 2011، بينما جاءت كلمات »حافز« و»بنك 
التسليف« وأغنية »قلب قلب وين وين« ويوتيوب وفيسبوك 
وتويتر، ضمن قائمة أكثر الكلمات بحثا من السعوديني ايضا، 
بحسب موقع »ام بي سي«. وقال »غوغل« � أضخم محرك بحث 
ف����ي العالم � ان موقع »يوتيوب« من مصطلحات البحث األكثر 
استخداما في الس����عودية، ويليه »حافز«، وهو برنامج وطني 
يستهدف الباحثني عن عمل في السعودية، و»فيسبوك«، بينما 
كان معم����ر القذافي، وماهر املعيقل����ي، وميريام فارس، ومنال 
العالم، أكثر الش����خصيات التي بحث عنها السعوديون، ضمن 

تقرير سنوي تعده الشركة العمالقة.

ميريام فارس فنان العرب محمد عبده

إليسا

»األنباء« تنفرد 
بنشر صورة إليسا 

احلاصلة على 
»املرأة التي نحبها« 

تسلمت إليسا جائزة »املرأة 
  Esquireالتي نحبها« من مجلة

ضمن احتفال أقيم في دبي 
االثنني املاضي، علما أنها أول 
فنانة عربية تنال هذه اجلائزة 

وإن كان ال يعرف حتى اآلن 
كيفية حصول إليسا عليها أو 

الطريقة التي أهلتها للفوز.
وكانت صاحبة »أواخر 

الشتا« كتبت على حسابها 
على »تويتر«، أنها ستسافر 
الى دبي لتسلم اجلائزة ولم 

تصرح عن ماهيتها. لكن 
يبدو أن جائزة »املرأة التي 
نحبها« ستثير الكثير من 

اجلدل حول النجمة اللبنانية.
ومن جهة أخرى، تشارك 

إليسا الفنانني فضل شاكر 
ووائل كفوري في إحياء حفلة 

ليلة رأس السنة في فندق 
»احلبتور« في بيروت.

بيروت: ندى مفرج سعيد  ٭

اختتام مهرجان الكويت املسرحي الليلة بحضور وزير اإلعالم

»بوشية« اخلليج العربي.. احللو ما يكمل!
بحضور وزير اإلعالم ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ حمد جابر العلي 
تختتم مساء اليوم الدورة ال� 12 
من مهرجان الكويت املس����رحي 
أنشطتها، وذلك من خالل إعالن 
أسماء الفائزين في هذه الدورة 
من قبل جلنة التحكيم املكونة 
من غنام غنام رئيسا وعضوية 
كل من الكاتبة القديرة عواطف 
البدر، ومحم����د العثيم ومحمد 
العام����ري وخليفة العريفي في 
احلفل الذي يحتضنه مس����رح 
العديد من  الدس����مة ويتضمن 
الفقرات املنوعة بقيادة املخرج 

الشاب علي العلي.

البوشية.. الحلو ما يكمل!

وكانت فرقة مسرح اخلليج 
العرب����ي قد اختتم����ت عروض 
الرس����مية للمهرجان  املسابقة 
مساء امس األول من خالل عرضها 
املس����رحي التراثي »البوشية«، 
للكاتب اإلماراتي إسماعيل عبداهلل 

األف����راح، ولكن صدمت مبوقف 
حبيبها الذي تسلم السلطة بعد 
والده وتركها وسط ذهول كبير 

من قبلها.
الرؤية اإلخراجية التي قدمها 
عبداهلل العاب����ر كانت »حلوة« 
ولكن »احللو ما يكمل« في بعض 
األحيان، حيث انه قدم للحضور 
فرجة مسرحية ولكن كانت توجد 
لديه أخطاء في اإلضاءة التي لم 
يوظفها بالش����كل الصحيح في 
بعض فت����رات الع����رض بينما 
كانت املوسيقى احلية والديكور 
هما جنما العرض الذي قدم لنا 
مجموعة من ألوان الغناء الشعبي 
»السامري« و»القادري« استحوذت 

على إعجاب احلضور.
أداء املمثل����ني غلب����ت عليه 
العصبية في بعض فترات العرض 
خصوصا من قبل الفنانة احالم 
حسن التي لم يكن أداؤها فيه اي 

تنوع بل كان على رمت واحد!
مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

الذي جعلها  في األفراح«، األمر 
تقرر كشف احلقيقة لوالد حبيبها 
»عبداحملسن العمر« ألن والدته 
ايضا كانت تغن����ي، فلماذا هذه 
املعامل����ة ورفض طل����ب ولده 

»عبداهلل البدر« أن يتزوجها؟!
وبعد كش����ف احلقيقة لألب 
املتسلط انهار نفسيا حيث انها 
التراثية  ذكرته ببعض األغاني 
التي كانت تردده����ا والدته في 

ومن إخراج عبداهلل العابر وبطولة 
احالم حسن، عبداحملسن العمر، 

عبداهلل البدر وآخرين.
نص املسرحية تدور أحداثه 
حول قصة ح����ب جمعت قلبني 
من طبقت����ني مختلفتني واجها 
العديد من املش����اكل في حتقيق 
حلمهما في الزواج ولكن العادات 
والتقاليد وقفت حاجزا بينهما 
بسبب ان الفتاة »والدتها تغني 

املخرج علي العليعبداحملسن العمر وعبداهلل البدر واحالم حسن في املسرحية

كاملة العياد: إدارة املهرجان ال تتدخل
في الرؤية اإلخراجية للعروض املشاركة

استضاف املركز اإلعالمي ملهرجان 
الكويت املسرحي الثاني عشر 

مديرة املهرجان كاملة العياد صباح 
امس للحديث عن حصاد املهرجان. 

وتصدى إلدارة احلوار الزميل يحيى 
عبدالرحيم. وأبدت خالله العياد 

سعادتها بلقاء اعضاء املركز اإلعالمي 
الذي ميثل إشراقة جميلة على العالم 
العربي الستضافته الضيوف وإلقاء 
الضوء على مشاركتهم وفتح نافذة 
جديدة على الكويت لتعرف اجلميع 

على إجنازات املهرجان.
وحول ما أثير عن امللل من العروض 

خالل الدورة احلالية وعدم تنويع 
العروض، قالت العياد ان ادارة 

املهرجان ركزت على الدعم املادي 
للفرق، ولكنها ال تتدخل في الرؤية 

واملخرج واملؤلف وغيره وال تبدي رأيا 
في مستوى العرض فهو ميثل الفرقة.

وقالت ان املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب قدم 3000 دينار لكل 
فرقة مشاركة وذلك للمساندة والدعم 

لرسالة املسرح كما ان احلكم على 
مستوى العرض نسبي ويتعلق برؤية 

املخرج واملتلقي.
وحول ضيوف املهرجان قالت كاملة 
العياد: يتحدد العدد حسب امليزانية 
ومت إعداد قائمة ثم مت تعديلها بعد 
اعتذارات من الضيوف الرتباطات 
اخرى حتى من الكويت كان هناك 

ارتباط لفنانني كويتيني خارج الكويت.
وأضافت: هذه السنة حتدث ظروف 

واشتباكات في الدول العربية كما 
حدثت ايضا اعتذارات من املغرب 

واجلزائر من قبل فنانني متميزين 
اضافة الى اعتذارات من مصر وسورية 
لظروف خاصة هناك، الفتة الى محاولة 

ادارة املهرجان ألكثر من 10 سنوات 

استضافة فنانني مثل يحيى الفخراني 
وسهير البابلي ومحمود ياسني لكن 
دائما ما يعتذرون الرتباطات اخرى.

وأشارت الى ان موعد املهرجان صادف 
فعاليات عربية اخرى عديدة مثل اعياد 

وطنية في البحرين وقطر ومهرجان 
الطائف ومهرجان دبي السينمائي اما 
عن تقاطع موعد املهرجان مع فعاليات 

عربية اخرى قالت العياد هناك نية 
داخل اللجنة العليا جلدولة املهرجانات 

والفعاليات العربية الختيار موعد 

آخر للمهرجان. اما عن غياب الفرق 
اخلاصة فقالت العياد نحن نختار فرقة 

واحدة فقط على ان تكون األفضل، 
مشيرة الى ان األولوية للفرق األهلية 

واحلكومية وفي كل مهرجان تظل 
فرقة واحدة، ألن أقصى عدد للعروض 

هو 8 فقط. وفيما يتعلق باالنتقادات 
املوجهة حلفل االفتتاح قالت العياد: 
حاولنا دعم رؤية الشباب ومنحهم 

الفرصة لتقدمي وجهة نظرهم ورؤيتهم 
وتسليم الراية لهم.

تقديم:

بوفتين عبدالله 
سميرة عبدالله - محمد المؤمن
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مرشح الدائرة الرابعة
ورئيس املكتب السياسي للحركة السلفية

فهيد الهيلم

للحديث عن 
� أهداف الترشح لالنتخابات  التشريعية

� التنسيق بين التنظيمات والتيارات اإلسالمية بشأن خوض االنتخابات

النائب السابق
وعضو التجمع اإلسالمي السلفي
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