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بعد حضوره لعرض مسرحية »اخليزران« في متحف الكويت الوطني

العبداهلل: شباب »لوياك« أعادونا للتاريخ اإلسالمي بطريقة جميلة واستعراضية

الفنية التي كانت واضحة للعيان 
والتي أثرت نوعا ما بشكل سلبي 
عل����ى الع����رض، خصوصا في 
مشهد موسى وهو يسم والده 
اخلليفة املهدي واملش����هد الذي 
قتل فيه موسى، حيث قام بعدها 
دون إطفاء اإلض����اءة و»طلع« 
من اخلشبة وس����ط احتفاالت 
»اخلي����زران« بتنصيب ولدها 

هارون حاكما للبالد.
يذكر انه ش���ارك ف���ي أداء 
شخوص املسرحية كال من: نادية 

في احلكم بطريقة كبيرة جنحت 
من خاللها في ان توصل اثنني من 
أبنائها »موسى الهادي واخلليفة 
هارون الرشيد« الى سدة اخلالفة 
ما تسبب في ان صراع ابنيها 
على احلك���م حتول الى صراع 
دموي أدى الى مقتل موس���ى 

الهادي مسموما.
جنح مخرج العمل رس����ول 
الصغي����ر في توصي����ل فكرة 
العرض املسرحي من خالل رؤيته 
اإلخراجية لوال بعض األخطاء 

اجلمهور الغفي���ر الذي تابعه 
بأزيائه اجلميلة واستعراضاته 
األجمل رغم ما فيه من »أخطاء« 
فنية بسيطة مثل حركة املمثلني 
على خشبة املسرح وتوظيف 
اإلضاءة لتتماشى مع األحداث 
التي تدور ح���ول »اخليزران« 
اجلارية اليمنية التي استطاعت 
بذكائها وثقافته���ا ان تصبح 
الزوجة املفضلة للخليفة املهدي، 
بدال من زوجته األولى األميرة 
ريطة حيث انها كانت تشاركه 

املتعددة سواء  وسائل اإلعالم 
لهذه الفرقة أو الفرق املسرحية 

الشبابية ألخرى.

جارية يمنية

وبالعودة للعرض املسرحي 
»اخليزران«، الذي قام بتأليفه 
فارعة السقاف وأخرجه رسول 
الصغير وتدور أحداثه بالقصر 
الثاني من  القرن  العباسي في 
الهج���رة، حيث جند أنفس���نا 
أمام عرض استطاع ان يجذب 

باخلليج.
وأض���اف العب���داهلل ف���ي 
تصريحه لوسائل اإلعالم بعد 
العرض املس���رحي، ان  نهاية 
أكادميية »لوياك« للفن املسرحي 
أعادتن���ا للتاريخ اإلس���المي 
بطريقة جميلة وسلسة من خالل 
التاريخية  أحداث مسرحيتهم 
االستعراضية التي أكدت للجميع 
اننا في الكويت منتلك طاقات 
شبابية هائلة في املسرح بحاجة 
للدع���م والتش���جيع من قبل 

السقاف، ش���يرين بوشهري، 
عبداهلل احلس���ن، عبدالرحمن 
العيسى، شيرين حجي، محمد 
الهندال، محمد  علي، س���عود 
العجران، مرمي اخلضري، رهف 
ابراهيم  الفضلي، نورالع���ني، 
الش���طي، أمين الصالح، دانة 
البدر، محمد عبده، وأش���رف 
عليها لغويا الفنان عبدالناصر 

الزاير.
 ٭مفرح الشمري
@Mefrehs

امتدح وزير اإلعالم الشيخ 
محمد العبداهلل أعضاء أكادميية 
»لوياك« للفن املسرحي »البا« 
على اجلهد الذي بذلوه من خالل 
التاريخي  عرضهم املس���رحي 
ال���ذي احتضنته  »اخليزران« 
مساء أمس األول خشبة مسرح 
متحف الكويت الوطني، مؤكدا 
الس���بل لدعم  توفي���ر جميع 
الش���باب من اجلنسني إلبراز 
املواهب الفنية فيهم للمحافظة 
على ريادة الكويت في املسرح 

حلظة تولي اخلليفة املهدي اخلالفة العباسية »اخليزران« من جارية مينية إلى بيت احلكموزير اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل في مقدمة احلضور ومعه مؤلفة املسرحية فارعة السقاف

»اخليزران« جارية
مينية استطاعت 

بذكائها توصيل 
أبنائها لسدة 

اخلالفة العباسية

ما ادري ليش بعض مذيعي برامج محطة 
»كويت FM« يصرون على قراءة بعض تغريدات 

املستمعني مع انها بعيدة عن القضية املطروحة في 
برامجهم املباشرة.. شوية تركيز يا جماعة!

مقدم برامج يعتبر نفسه انه مميز وال ميكن الي 
شخص تقليده في التقدمي هاأليام مسوي حق 

نفسه قروب في الـ»فيسبوك« علشان ميدحونه 
ويذمون غيره.. احلمد هلل والشكر!

ممثل يبي يرفع دعوى قضائية ضد احد 
املنتجني اللي ما يبي يعطيه أجره بالكامل علشان 

اخلسارة اللي تعرض فيها بدولة خليجية.. 
ما ضاع حق وراءه مطالب!

تغريدات

قروب

قضية

وفاة جدة أصالة

الكيالني: ال أجيد التمثيل 
وصوتي »وحش جدًا«

فارقت جدة النجمة السورية اصالة نصري احلياة 
في الفترة القليلة املاضية في سورية، ونظرا لالوضاع 
االليمة التي يش���هدها وطنها اآلن، تعذر على والدة 
اصالة املتواجدة في القاهرة السفر الى سورية اللقاء 

النظرة االخيرة على والدتها ووداعها. 
وأعلنت اصالة اخلبر، بحسب موقع »جولوي«، 
على صفحتها الرسمية مبوقع »تويتر«، حيث كتبت: 
»اهلل يرحم ستي كانت مؤمنة وطيبة وماتت اليوم 
مبتسمة، وأمي مبصر ما بتقدر تودعها، ادعوا المي 

الصبر ولستي الرحمة«.
وعل���ى اجلانب الفني، تس���تعد اصالة لتصوير 
اول ڤيديو كليب من ألبومها االخير »عنيدة« حتت 
اشراف زوجها املخرج طارق العريان، وقد وقع اختيار 
املطربة السورية على اغنية »شاغل بالي« لتصويرها 

في قبرص.

أصالة نصري

أيدت اإلعالمية وفاء الكيالني تداخل املجاالت الفنية 
بعضها ببعض ألنها ترى فيها ظاهرة صحية، لكنها 
أش���ارت إلى أنها ترفض شخصيا فكرة االجتاه نحو 
الغناء أو التمثيل وتكتفي بعملها كمحاورة، ألنها ال 
جتيد التمثيل وألن صوتها »وحش جدا«، بحس���ب 

تعبيرها.
وع���ن رأيها بتجارب 
الفنانات بتقدمي البرامج، 
الكيالني، بحسب  قالت 
موق���ع »النش���رة« نقال 
عن مجلة »احلس���ناء«: 
»الفنانات ال يقدمن برامج 
ب���ل فنية، وهن  علمية 
أما  في األساس فنانات، 
املشاهد فإذا أحب فنانا ما 
فسوف يتقبله عندما يقدم 

أي برنامج تلفزيوني«. وفاء الكيالني

غادة تنافس سمر ونور على شاشات تركيا
..وماجد املصري ينفي: لم أرفض العمل معها

ألول مرة.. هيفاء وهبي في »ديو املشاهير«

3 هواتف محمول في حقيبة الميتا فرجنية!

مكي يستعد جلزء جديد من »الكبير قوي«

مكسيم خليل »آوت« للمرة الثانية!

جدا م����ن تأليفه، مؤك����دا أن هذا 
املسلس����ل لم يتم االستقرار على 
تصويره لرمض����ان املقبل، وقال 
انه سيكون سعيدا مبشاركة تامر 

حسني في هذا العمل.

وفنية محترمة.
وقال املصري، في تصريحات 
صحافية، انه حقق مع غادة جناحا 
كبيرا رمضان املاضي في مسلسل 
»مع س����بق االصرار«، معلنا انه 
ينتظر املشاركة في بطولة فيلم 
س����ينمائي معها سيكون مفاجأة 
ولك����ن ترتيبات العم����ل لم تنته 

بعد.
وذكر ماجد ان تامر حس����ني 
بالفعل يحضر لعمل درامي مميز 

انتهائها من قراءته، لكنها فضلت 
خوض اجلزء الثالث »الوالدة من 
اخلاصرة« مع إمكانية اختيار عمل 

ثان على حساب »رق احلبيب«.
وكان مكس����يم خلي����ل املقيم 
في بيروت مرش����حا لتأدية دور 
البطولة ف����ي العمل املذكور، لكن 
إمكانية  تأجيل املشروع سيعزز 
غيابه عن الدراما السورية للموسم 
الثاني على التوالي، خصوصا أنه 
انشغل العام املاضي في تصوير 
»روبي« معتذرا عن عروض عدة 
سورية أهمها »ساعات اجلمر« مع 

رشا نفسها.

بعد ان أجادت من خالل دورها 
املميز في مسلس����ل »مع س����بق 
االصرار« الذي مت عرضه رمضان 
املاض����ي، قامت اح����دى القنوات 
التركية مؤخرا بشراء هذا العمل 
الذي قامت ببطولته النجمة غادة 
عبدالرازق، ومن املقرر، بحس����ب 
موقع »محي����ط«، ان يتم دبلجة 
املسلسل الى اللغة التركية وعرضه 
في تركيا ليكون بذلك اول مسلسل 
مصري يغزو الفضائيات التركية 

لتنافس غادة سمر ونور.
النجمة املصرية على  وعلقت 
هذه اخلطوة بقولها: »ان هذا العمل 
سيكون اول مسلسل مصري وعربي 
يتم عرضه في تركيا كدليل اضافي 

على جناح املسلسل«.
من جان����ب آخر نف����ى الفنان 
ماجد املصري ما تردد مؤخرا عن 
رفضه العمل مع غادة في مسلسلها 
اجلديد، بسبب ارتباطه بالعمل مع 
صديقه الفنان تامر حس����ني في 
مسلسل لرمضان القادم، موضحا 
أن غادة باالساس لم تعرض عليه 
املش����اركة في العمل نهائيا، وأنه 
وغادة تربطهما عالقة ش����خصية 

الول م���رة تش���ارك النجمة 
اللبنانية هيفاء وهبي في برنامج 
ضمن جلنة حتكيم »ديو املشاهير« 
املنطلق على شاشة LBC، وستكون 
هيفاء، بحسب موقع »محيط«، 
العضو الثالث الى جانب الفنانني 
روميو حلود وأسامة الرحباني، 
ولكن ألنها لن تستطيع املشاركة 
في احللق���ة االولى من البرنامج 
بسب ظروف السفر، فمن املقرر 
ان تنض���م للجن���ة التحكيم في 
ان  الثانية منه بش���رط  احللقة 
تلتزم املؤسسة اللبنانية لالرسال 

بالشروط التي وضعتها.

للمرأة، وذلك النها تبرز اناقتها، 
وخاصة اذا كانت حتت االضواء 

والناس تهتم بأخبارها.
وقالت الميتا، بحسب موقع 
»جولولي«، إنها مولعة بحقائب 
اليد، حيث متلك خزانة مخصصة 
حتتف����ظ فيها ب����كل حقيبة يد 
ف����ي حياتها، وخاصة  اقتنتها 
انه����ا م����ن امل����اركات املعروفة 

والغالية.
واش����ارت الفنانة اللبنانية 
الى انها تضع في حقيبتها اهم 
اغراضها الشخصية ومن بينها 3 
هواتف محمول، ونظارات شمس 
من م����اركات منوعة، وعطرها 
اخلاص ال����ذي غالبا يكون من 
ماركة »شانيل«، فضال عن مرطب 

للشفاه.

مصطف���ى صق���ر، محمد عز 
الدي���ن، تامر نادي، وش���ركتا 
اإلنتاج نفساهما »تريلر« أحمد 
سمير و»أد الين« واملخرج أحمد 
اجلندي، خلوض جتربته الثانية 
في الدراما، خاصة أن اجلزأين 
اللذين عرضا من قبل هما في 

األساس جزء واحد.
وأوضح مكي، بحسب موقع 
»السينما«، أن اجلزء اجلديد قد 
يستقبل جنومًا لم يشاركوا من 
قبل في اجلزء األول، الفتا إلى 
أن املسلسل سيتناول األحداث 
اجلاري���ة بطريق���ة كوميدية 

ساخرة.
ومن ناحية أخرى، يخوض 
مكي جتربة سينمائية جديدة 
املنتج  بعد تعاقده مؤخرا مع 
محمد السبكي على إنتاج فيلم 
بالتعاون مع السيناريست أمين 

بهجت قمر.

اللبنانية  الفنان����ة  اعتبرت 
الميتا فرجنية حقيبة اليد من 
أهم األش����ياء التي ال غنى عنها 

يس���تعد النجم أحمد مكي 
جل������زء جديد من مسلس���ل 
»الكبي����ر قوي« لعرضه خالل 

شهر رمضان املقبل. 
واستقر مك�������ي على طاقم 
املؤلفون  العمل نفس���ه، وهم 

النهائي ملسلسل  التوقف  بعد 
»ثنائيات الكرز« والتأجيل املؤقت 
ل�»رابعة العدوية« بسبب صعوبات 
إنتاجية وتصويرية، ينضم »رق 
احلبيب« إلى قائمة األعمال املؤجلة 
أو حتى امللغية ليصبح الضحية 
الثالثة ملوسم 2013، رغم أن األنباء 
السابقة رش����حت العمل، بحسب 
موقع »أنا زه����رة«، ليكون ثالث 
األعمال املنطلقة بعد »ياس����مني 

عتيق« و»روزنامة«.
وكانت املخرجة رشا شربتجي 
تعد دراس����تها املعتادة عن نص 
الكات����ب عبد املجي����د حيدر بعد 

غادة عبدالرازق

هيفاء وهبي

الميتا فرجنية

أحمد مكي

مكسيم خليل

ماجد املصري

بشكل مفاجئ قدم املدير التنفيذي لقناة »فنون« 
املخرج ياسر احليدري استقالته إلى مدير عام 

القناة حمد عبداهلل رغم أنه لم يستمر في منصبه 
سوى فترة قصيرة وذلك ألسباب خاصة.

»األنباء« هاتفت املخرج ياسر احليدري ملعرفة 
األسباب احلقيقية وراء االستقاله حيث أكد 

أنه  وضع خطة عمل جديدة للقناة على أنها 
ترى النور في 2013، ولكن هذه اخلطة لم تنفذ 

كما أراد حسب قوله األمر الذي دفعه إلى تقدمي 
االستقالة.

وأكد احليدري أنه ال ينسى فضل »فنون« على 
مسيرته اإلعالمية والفنية سواء كان في داخلها 

أو خارجها متمنيا للقناة مزيدا من التقدم 
واالزدهار.

مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

ياسر احليدري يستقيل من »فنون«!
صورة زنكوغرافية من االستقالة املخرج ياسر احليدري

عز: لهذه األسباب ذهبت ثالث مرات للحج
رغم ان���ه ادى فريضة احلج مرتني، كان الفنان 
املصري احمد عز اول املهرولني لبيت اهلل احلرام هذا 
العام ايضا، وذلك للمرة الثالثة، وفسر عز حرصه 
على اداء الفريضة بأنه شعر برهبة كبيرة عندما 
حج للمرة االولى، ولذلك قرر ان يحج كل عام حسب 

قدرته، مؤكدا انه دعا اهلل ان يعينه على ذلك.
وقال النجم املصري، في تصريحات صحافية، 
إن اهلل مكنه من اداء احلج لثالث مرات وسيستمر 
في ذلك، الفتا الى انه معتاد على محاس���بة نفسه 

باستمرار منذ ان كان صغيرا.


