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خالد عبد الكرمي مع املعدين أحمد خورشيد وعبد اهلل يحييالفنان الكبير عبدالكرمي عبدالقادر مع املذيع ممدوح العبداحملسن اثناء تسجيل السهرة »الصوت اجلريح« عبدالكرمي عبدالقادر

في سهرة خاصة تبث خالل األيام املقبلة

»الصوت اجلريح«.. »رد الزيارة« لتلفزيون الكويت ويقول للجمهور: »هذا أنا«
وعشق جمهوره ملا يقدمه.

ال���ى ذلك قال فري���ق االعداد 
احمد خورشيد وعبداهلل يحيى: 
ما مييز هذا اللقاء هو »الصوت 
اجلريح« وحديثه عن مش���واره 
الفني، باالضاف���ة الى املفاجآت 
التي خصصها لهذه السهرة والتي 
تعتبر حصرية ملشاهدي تلفزيون 

الكويت.
هذا وقدم الفنان الشاب علي بن 
حيدر 3 أغاني ل� »الصوت اجلريح« 
وهي: »وداعي���ة وغريب« و»ما 
نسيناه«، مؤكدا أن هذه املشاركة 
وسام على صدره ووقوفه أمام هذا 
الهرم، وغنائي له حلم حتقق. أما 
الفنان محمد املوسى والذي تغنى 
ب� »رد الزيارة« و»آه ياالسمر يا 
زين« و»من بني الناس« فاعتبر 
ان هذه الثالث أغاني حمل كبير 
ومس���ؤولية، وقال: احلمد هلل 
تكللت السهرة بالنجاح بإشادة 

»الصوت اجلريح« بي.

خالد السويدان   ٭

عبدالكرمي عبدالقادر، حيث اتسم 
اللقاء بالشفافية التي تدل على 
مكانة هذا الفنان وعش���قه للفن 

لي الشرف ان أقوم بتقدمي هذه 
الطربية مع أحد أعمدة  السهرة 
الفن الكويتي وهو الفنان الكبير 

املذيع  م���ن ناحيت���ه عب���ر 
املتألق ممدوح العبداحملسن عن 
س���عادته بتقدمي السهرة، وقال: 

قاما بتقدمي بعض أغنيات بوخالد 
املتميزة واستحقا عليها الشكر 

والتقدير.

بعد انقطاع عن شاشة تلفزيون 
الكويت يعود »الصوت اجلريح« 
الفنان الكبير عبدالكرمي عبدالقادر 
جلمهوره في »سهرة خاصة« من 
إعداد احمد خورشيد وعبداهلل 
يحي���ى وإخراج جاب���ر احلرب 
العبداحملس���ن،  وتقدمي ممدوح 
حيث مت تسجيلها في ديوان البدر 

وسوف تبث في االيام املقبلة.
وخالل السهرة عبر »الصوت 
اجلريح« ع���ن س���عادته بلقاء 
جمهوره عبر شاش���ة تلفزيون 
الكويت، متحدثا ع���ن ذكرياته 
ومشواره الفني والعطاءات التي 
قدمها للساحة الغنائية، وكيفية 
االستمرار والنجاح، كما تطرق 
الى تعاونه مع عمالقة الفن من 

شعراء وملحنني.
الكبير على  الفنان  هذا وأكد 
دور االعالم في تشجيع الشباب 
والطاق���ات املبدعة، وخصصت 
خالل الس���هرة فقرات للمطربني 
الشباب مثل الفنان محمد املوسى 
والفنان علي ب���ن حيدر اللذين 

املطربان الشابان علي بن حيدر ومحمد املوسى»الصوت اجلريح« مع الزميل خالد السويدان

ممدوح العبداحملسن: 
لي الشرف ان أقوم 

بتقدمي سهرة طربية 
مع أحد أعمدة الفن 

الكويتي

بن حيدر واملوسى: 
وقوفنا أمام 

» الصوت اجلريح« 
حلم حتقق

جدل على اإلنترنت حول شبيهة جنوى كرم التركية
يب����دو ان هاج����س »حرمي 
الس����لطان« يسيطر على عقول 
ابطال  املشاهدين، حيث اصبح 
هذا املسلسل حديث الناس في 
كل م����كان، وتعقد مقارنات بني 
جنوم العمل وغيرهم من جنوم 
السلطانة  العالم. فبعد تشبيه 
هويام او مرمي ازورلي باملمثلة 
البريطاني����ة كيت وينس����لت، 
انشغلت صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي بالتعليق على صورة 
مركبة جمعت بني الفنانة جنوى 
كرم والسلطانة االم في مسلسل 
الس����لطان« وجتسدها  »حرمي 
نبهات جه����ري، وكتبت حتت 
الصورة، بحسب ما ذكر موقع 
»دنيا الوطن«: »يخلق من الشبه 
اربعني شبه طبق االصل امللكة 
جنوى كرم ونبهات »السلطانة 
االم«، واعتبر البعض ان نبهات 
اجمل في حني انحاز جمهور كرم 
لها واعتبره����ا االجمل، ووجد 
البع����ض حال وس����يطا واعتبر 

انهما توأم.
وتعرف نبهات او السلطانة 

فترة قصيرة، ولكنها اعتبرته 
»معلمها« الذي ال تنس����اه ابدا، 
واحتفلت مؤخرا بعيد ميالدها 
ال� 66 وفاجأها اصدقاؤها بكعكة 
عيد ميالد مرصعة ب� 200 لؤلؤة 
حقيقية، و150 حجرا من احجار 

الشواروفسكي.

يذكر ان نبهات حصلت على 
لقب ملكة جمال تركيا عام 1959 
وهي في ال����� 15 من عمرها، ثم 
عملت عارضة ازياء واجتهت الى 
السينما عام 1961، وتزوجت املمثل 
العاملي يلماز جوناي  واملخرج 
عام 1967 ثم انفصلت عنه بعد 

االم ايض����ا بفي����روز خامن في 
مسلس����ل »العش����ق املمنوع« 
وحتظ����ى باعج����اب اجلمهور، 
فهي مازالت حتافظ على جمالها 
ورشاقتها رغم جتاوزها اخلامسة 
والستني، وتعتبر حتى اليوم من 

اجمل جميالت تركيا.

نبهات جهري.. السلطانة األم في مسلسل »حرمي السلطان« جنوى كرم

جومانا مراد

الفنان السعودي عبدالرحمن اخلطيب

وقع اختيار المنتج وائل عبداهلل على الفنانة 
السورية جومانا مراد، لتجسد دور البطولة 

النسائية في فيلم »الحفلة«، وذلك بعد االعتذار 
المفاجئ لنيكول سابا، وذكرت »اليوم السابع« 

المصرية أن االتفاقات التزال قائمة بين جومانا 
وشركة أوسكار على أن تتحدد بشكل نهائي 

خالل يومين لتبدأ جومانا في تصوير المشاهد 
الخاصة بها، وقد شهد هذا الفيلم العديد من 

االعتذارات لعدد من الفنانات منهن نيكول سابا 
والتونسية فريال يوسف، لعدم اتفاقهما مع 
الجهة المنتجة، بسبب األجر من جهة وحجم 

الدور من جهة أخرى.
والفيلم من بطولة أحمد عز ومحمد رجب 

وروبي وأحمد السعدني، ومن تأليف وائل 
عبداهلل، وإنتاج لؤي عبداهلل، وإخراج أحمد 

عالء، ويعد الفيلم عودة للتعاون مجددا بين 
عز ورجب بعد أن قدما معا فيلمي »مذكرات 

مراهقة«، مع المخرجة إيناس الدغيدي، 
و»مالكي إسكندرية«، مع المخرجة ساندرا 

نشأت.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا 

مراد في السينما فيلم »كف القمر«، من بطولة 
خالد صالح ووفاء عامر وغادة عبدالرازق 

وحسن الرداد، من تأليف ناصر عبدالرحمن، 
وإخراج خالد يوسف، والذي عرض في موسم 

عيد األضحى العام الماضي.

كشف الفنان السعودي عبدالرحمن الخطيب 
عن عودته للمسرح بعد غياب دام ألكثر من 7 

سنوات، بعرض عنوانه »دحيم بالفروالة«، معلال 
غيابه بسبب إجرائه عدة عمليات صغيرة في 

القلب.
وعن تفضيله ألداء األدوار الكوميدية وقال 
الخطيب، بحسب موقع »ام بي سي«: العمل 

الجيد هو الذي يشده إلي المشاركة فيه سواء 
كان كوميديا أو تراجيديا أو تقديم برنامج قوي 
من حيث المضمون، وأحيانا يتورط الممثل في 

تقديم عمل دون المستوى.
وأشار إلى أن كثيرا من الممثلين السعوديين 

يتجهون إلى اإلنتاج ألنهم لم يجدوا الفرصة 
المناسبة للمشاركة في أعمال جيدة، في ظل 

غياب إنتاج مؤسساتي، مضيفا: »لوكنت أبحث 
عن المال لما اشتركت في مسلسل »ألو مرحبا« 

الذي يعرض كل سبت على »ام بي سي«، لكن 
جاءتني دعوة كريمة من أسرة المسلسل، وكذك 

مسلسل »عيال القرية« شاركت فيه ولم أبحث 
عن البطولة، ولكن إذا كنت منتجا وأعجبتني 

قصة تتالءم مع شخصيتي، ما المانع أن أنتجها، 
وأنا لم أقم بإنتاج أي أعمال فنية منذ فترة، فكل 

عامين أقدم عمال واحدا، وأنا ال أعتبر نفسي 
منتجا، إنما أنا ممثل منتج«.

جومانا مراد تنضم لـ »احلفلة« بعد استبعاد نيكول سابا

عبدالرحمن اخلطيب: لو كنت أبحث عن املال 
ملا اشتركت في »ألو مرحبا«

جتدر اإلشارة إلى ان كلمات 
مطلع األغنية هي: »حتجوز 
اييييييييييييه  لبناني���ة 
ومن���ار جميل��������ة اوي 

ايييييييييييييييييييه«.

األش���ياء الل���ي عمله���ا ما 
بيصدقها عقل. بتشعر انه 

معه أشباح عاملسرح«.

»شعبوال« يعلن عن ارتباطه بحسناء لبنانية

الشطي يشارك في مهرجان بغداد 
ملسرح الشباب في دورته األولى

ما الذي يجمع بني راغب عالمة 
والساحر ديڤيد فيليد؟

ديو جديد حتت عنوان 
»حتجوز لبنانية« يجمع بني 
الفنانة منار والفنان شعبان 
عبد الرحيم، حيث سافرت 
منار إلى مصر وبقيت ملدة 

23 يوما لتسجيلها.
واألغني���ة م���ن احلان 
شعبان عبد الرحيم وكلمات 
إسالم خليل وتوزيع ايلي 

سابا.
وقد أقام شعبان، بحسب 
موقع »دنيا الوطن«، عيد 
ميالده بحض����ور عدد من 
الفنان����ني، وارت����دت فيه 
منار فستانا الفتا، وخالل 
احلفل انكسر كعب احلذاء 
العالي الذي كانت ترتديه 
أثناء صعودها على  منار 
الدرج، ولكنها أصرت على 

احلضور.

غادر املخرج فؤاد الشطي 
رئي���س مجل���س إدارة فرقة 
املس���رح العربي الكويت الى  
العراقي���ة بغداد  العاصم���ة 
للمشاركة في مهرجان بغداد 
ملس���رح الش���باب في دورته 
األولى ليكون عضوا في جلنة 
التحكيم، في املهرجان الذي يقام 
في الفترة من 6 - 14 اجلاري 
مبش���اركة نخبة من رجاالت 
املسرح في الوطن العربي وفرق 

مسرحية عربية.

نشر الفنان اللبناني راغب 
عالمة االثنني املاضي صورة 
عبر حس���ابه اخلاص على 
التواصل االجتماعي  موقع 
»تويتر« جتمعه مع الساحر 
العاملي »ديڤيد كوبر فيليد«، 
خالل عرض لألخير في والية 

الس فيغاس االميركية.
وف���ي تغريدة ل���ه، قال 
راغب، بحسب ما ذكر موقع 
»النشرة«: »صباح اخلير من 
ام���س رحنا  الس فيغاس 
حضرنا األس���طورة ديڤيد 
كوبرڤيلي���د كان الع���رض 
الى غرفته  رائعا ودعان���ا 
وأخذنا ص���ورة تذكارية«. 
وأضاف: »ديڤيد كوبرڤيليد 
كان ساحرا ومبدعا بالفعل. 

شعبان عبد الرحيم مع منار

املخرج فؤاد الشطي

راغب عالمة مع الساحر ديڤيد فيليد


