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في حركاته التعبيرية وأخفق 
ف����ي ايصال صوت����ه بعض 
الشيء للحضور، خصوصا 
بطل املسرحية الطفل محمد 
العطاوي الذي كان صوته غير 
مسموع اال للصف االول في 

قاعة املسرح.
اس����تطاع املخرج نضال 
العط����اوي إيص����ال فك����رة 
مس����رحيته، لكنه أخطأ في 
توظيف االضاءة خلدمة مشاهد 
عرضه الذي حث فيه االطفال 
الختيارهم اصدق����اء أوفياء 
ميتازون بالتعاون والتسامح 
فيما بينهم وأن يكونوا كالصف 
الواحد في مواجهة املشاكل 
حتى يعيشوا حياتهم بأمان 

وصدق وتسامح.
متيز م����ن املمثلني الفنان 
الذي جس����د دور  فهد زينل 
»بوبش����ير« بإتقانه لدوره 
ولياقته البدنية العالية، كما 
كان الطف����ل محمد العطاوي 
جيدا في حركته على املسرح، 
رغ����م ان صوت����ه ل����م يكن 
يسمع إال نادرا، أما بالنسبة 
لالس����تعراضيني، فكان����وا 
جن����وم الع����رض حلركاتهم 
الراقصة التي أبهرت االطفال 

واحلضور.
مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

الس����ادس  الي����وم  ف����ي 
العربي ملس����رح  للمهرجان 
الطف����ل، قدم����ت مجموع����ة 
البحرينية مس����اء  »ايتروا« 
ب� »الدس����مة«  ام����س االول 
مسرحيتها »اشعل مصباحك« 
وهي من إعداد وإخراج نضال 
العطاوي ومتثيل الطفل محمد 
العطاوي وفهد زينل وعبداهلل 
يوسف وحمد عجاجي وخليفة 
املال وفهد العمادي وعبداهلل 
اليعقوب، كما شارك فيها عدد 
من االس����تعراضيني ومنهم: 
احم����د بوزايد وصالح عرفة 

وحسن نزيه.
التي تعرض   � املسرحية 
للم����رة األولى على خش����بة 
أربع  � مأخوذة من  مس����رح 
قصص أطفال وهي »الكنوز 
الذهبية« و»الكلمة السحرية« 
و»ه����ذا ليس م����ن واجبي« 
و»الفار في مطبخ اخلضار« 
وكله����ا حت����ث عل����ى معنى 
الصداقة احلقيقي والتعاون 
والتسامح وهي قيم تربوية 
ركزت عليها أحداث املسرحية 
في لوحاتها املتعددة والتي 
شابها االكسسوارات الفقيرة 
جدا والت����ي توحي للمتلقي 
كأنه متواجد في احد فصول 
»الروضة« رغم اجلهد املبذول 
من فري����ق العمل الذي متيز 

)هاني عبداهلل( مشهد من مسرحية »اشعل مصباحك« 

حضور كبير تابع العرض

في اليوم السادس للمهرجان العربي ملسرح الطفل

»اشعل مصباحك« البحرينية.. إكسسوارات فقيرة وقيم كبيرة

نقيب املمثلني املصريني: الفنانة ليست عضواً بالنقابة ولن نتابع التحقيقات

القبض على نيفني مندور وضابط بتهمة حيازة هيروين
بصحبتهم هي الفنانة نيفني 
مندور، وبتفتيش اجلميع 
مت العثور عل���ى 30 جراما 
من مخدر الهيروين، لينهار 
الثالثة ويعترفوا بتعاطيهم 
له، ونشرت جريدتا »املصري 
اليوم« و»التحرير« تفاصيل 
الواقعة بالكام���ل وتداول 
نش���طاء مواق���ع التواصل 
االجتماعي الواقعة وانهالت 
التعليقات التي تعجبت من 
هذا األمر الذي لم يكن متوقعا 

من تلك الفنانة الشابة.
الفنان  أك���د  من جانبه 
الغفور، نقيب  أشرف عبد 
املمثلني املصريني، أن نيفني 
مندور ليست عضوا بنقابة 
املمثلني، موضحا أنها حصلت 
على تصريح للعمل بفيلم 

»اللي بالي بالك« مع الفنان 
محمد س���عد، وبالتالي لن 
يك���ون للنقاب���ة دور ف���ي 
متابعة سير حتقيقات النيابة 

املتعلقة.
القاهرة  وكانت نياب���ة 
اجلديدة، برئاسة املستشار 
وائل الدرديري، أمرت بحجز 
الفنانة نيفني مندور بطلة 
فيلم »اللي بالي بالك«، واثنني 
آخرين، وعرضهم على الطب 
الشرعي ألخذ عينة حتليل 
للدم لبيان تعاطيهم مخدرات 
املتهمون  من عدمه. وأنكر 
الثالثة أمام املستشار محمد 
الس���بكي، وكيل أول نيابة 
ارتكابهم  القاهرة اجلديدة، 
الواقع���ة، ونف���وا صلتهم 

باملضبوطات والهيروين.

ضابط واألخر موظفا باحدى 
ش���ركات الس���ياحة، فيما 
تبني أن السيدة التي كانت 

القبض  الش���رطة  ألقت 
على املمثلة املصرية نيفني 
مندور الشهيرة ب� »فيحاء« 
في فيل���م »اللي بالي بالك« 
وال���ذي جس���دت فيه دور 
زوجة النجم محمد س���عد. 
وتعود الواقع���ة إلى إثارة 
سيارة مالكي واقفة بجانب 
النقيب  الطري���ق ش���كوك 
القاضي معاون  مصطف���ى 
مباحث قسم شرطة القاهرة 
اجلديدة ث���ان أثناء مروره 
لتأمني احلالة املرورية بدائرة 
القسم، فاقترب من السيارة 
برفقة قوته ليجد س���يدة 
وشابني ولم يس���تطيعوا 

إخفاء ارتباكهم.
وبس���ؤال النقي���ب عن 
هويته���م تب���ني أن أحدهم 

نيفني مندور

غادة عبدالرازق تعتذر لكومبارس صفعه مخرج مسلسلها اجلديد

ديانا حداد .. »املرأة الفارسة« في الوطن العربي

مجموعة من 150 كومبارسا 
لتصوير مشهد »حفلة« في 
إحدى ڤيالت الزمالك ضمن 

أحداث املسلسل.
وأخطأ الس���باعي برده 
على موبايله أثناء تصوير 
الذي أغضب  املشهد، األمر 
املخ���رج ودفع���ه لصفعه 
ع���دة مرات أم���ام اجلميع، 
وتس���بب املوقف في حالة 
غضب ش���ديدة بني زمالئه 
الذين قرروا االنسحاب وعدم 

استكمال التصوير.
العمل  وتدخلت بطل���ة 
املمثل���ة غ���ادة عبدالرازق 
إلنهاء اخل���الف، واعتذرت 

الراعية  كبير من الشركات 
للح���دث، وقام���ت مندوبة 
األمم املتح���دة للمرأة ناديا 
بابيد، وطارق حمدان رئيس 
املهرجان بتس���ليم شهادة 
التكرمي. وقد أعربت  ودرع 
ديانا حداد خالل كلمة خاصة 
ألقتها بعد تس���لم اجلائزة 
التكرميية، بأنها سعيدة ملا 
وصلت إليه املرأة في الوطن 
العربي والعالم، خاصة أنها 
أصبحت تعتلي أهم وأفضل 
املراكز في جميع األصعدة، 
وأصبحت تنافس بأفضلية 

للكومب���ارس، وحاول���ت 
اس���ترضاء جميع زمالئه 
وقدمت لهم زجاجات مياه 
غازي���ة لتلطي���ف األجواء 
حتى تعود أوضاع التصوير 

لطبيعتها.
ولم حتل مشكلة سامي 
مع الكومبارس بعد، حيث 
أكد عمران، بحس���ب موقع 
»جولولي«، أنه سيقوم برفع 
شكوى ضد املخرج الشاب 
أمام نقابة السينمائيني، وفي 
حال عدم حص���ول طارق 
الس���باعي على حقه، هدد 
رئيس جمعية الكومبارس 

باللجوء إلى القضاء.

ومتيز في املجتمع، وقالت: 
»أشكر منحي واختياري لهذه 
التكرميية، وأشكر  اجلائزة 
كل من رشحني ألن أكون هنا 
اليوم أمام هذا احلش���د من 
النس���اء العربيات املبدعات 

واملتميزات«.
هذا وكان من بني املكرمات 
مجموع���ة كبي���رة من أهم 
جنمات مصر، الفنانات نادية 
اجلندي، الهام شاهني، بوسي، 
رجاء اجل���داوي، والفنانة 
السورية سوزان جنم الدين 

وغيرهم.

أثار املخرج محمد سامي 
استياء فريق عمل مسلسله 
اجلديد »حكاية حياة« بعد 
أن أقدم على صفع كومباس 
داخل اللوكيشن بسبب رده 
على موبايله أثناء تصوير 

أحد املشاهد.
إبراهيم عمران  وكشف 
رئيس جمعية الكومبارس 
واألدوار الثانوية عن تقدم 
طارق السباعي أحد أعضاء 
اجلمعي���ة بش���كوى ضد 
الس���يئة واإلهانة  املعاملة 
التي طالته من تعامل املخرج 
محمد سامي له، حيث كان 
الس���باعي مش���اركا ضمن 

ضم���ن االحتفاالت بيوم 
املرأة العاملي في دبي، وحتت 
رعاية هيئ���ة األمم املتحدة 
العاملية  للمرأة، واملنظم���ة 
املرأة  للمرأة، كرم مهرجان 
املبدعات  الفارسة للنس���اء 
 KNIGHT AWARD واملتميزات
الفنانة ديانا حداد بجائزة 
»املرأة الفارس���ة«عن مجال 
الغناء في الوطن العربي، بني 
عشرين ش���خصية نسائية 
عربية من مختلف املجاالت، 
وبحضور مجموعة من أهل 
الصحافة واإلع���الم وعدد 

غادة عبدالرازق

ديانا حداد أثناء تكرميها بجائزة »املرأة الفارسة«

بررت الفنانة سمية اخلشاب زيارتها األخيرة 
إلى حلبة »ياس« لسباقات »الفورميال وان«، 

بإمارة أبوظبي، بأنها كانت رغبة منها في 
املغامرة وخوض جتربة جديدة.

وقالت سمية- في تصريح لها- إنها قررت 
ارتداء مالبس املتسابقني، لتخوض سباقا 
حقيقيا، موضحة أنها ومبجرد مشاهدتها 

للسيارة التي ستخوض بها السباق قررت 
التراجع واالكتفاء بخوض السباق كمرافقة 
لسائق حتى تعيش املغامرة، التي وصفتها 

بأنها كبيرة ومجنونة.

وأضافت: السائق وصل بسرعة السيارة إلى 
400 كيلومتر في الساعة، بينما في املنحنيات 

وصلت السرعة إلى 360 كيلومترا، لذلك 
اعتبرتها املغامرة األخطر بالنسبة لي وقررت 
تصوير ما حدث وضمه إلى برنامجي »سمية 

والستات« الذي سيعرض قريبا على قناة 
»القاهرة والناس«. وتابعت سمية: »التجربة 
كانت مجنونة رغم حتذيرات أصدقائي من 

خوضها، لكنني أرى أن احلياة بدون جتارب 
ومغامرات ليس لها معنى، ورغم جنونها إال 

أنني استمتعت بها«

سمية اخلشاب: حلبة ياس كانت كبيرة ومجنونة 
لكني استمتعت بها رغم حتذيراتهم

سمية اخلشاب

مقدمة برامج في محطة 
خاصة طلبت من 

مسؤولينها انهم يعطونها 
برنامج منوع ألنها 

عندها فكرة مجنونة 
بس املسؤولني مو واثقني 
بقدراتها.. استريحي بس!

ممثل يشعر بالظلم من 
أحد املنتجني اللي خصم 
من أجره من دون سبب 

بعد اجلهد اللي بذله، وقرر 
ما يشارك في أعماله ألنه 

ظالم مثل ما يقول.. إذا فات 
الفوت ما ينفع الصوت!

ممثلة هوايتها احلش 
والنميمة هااليام متضايقة 
ان املنتجني واملخرجني ما 

يبونها في أعمالهم مع أنها 
مطرشة شكثر واسطات.. 

زين يسوون فيچ!

مجنونةخصم منيمة

في حلقة الليلة من »I WISH«.. االختبارات 
تزداد تعقيدًا وجلنة حكم بريطانية 

يستمر املش����اركون في برنامج I WISH في 
أداء اختباراتهم خارج الكويت في كل من لندن 
ونيويورك وسريالنكا، وسنرى في حلقة الليلة 
اختبارات مختلفة وغير عادية وستتعرض فئة 
االزياء، ندى شرك وسارة الصالح، لظروف غير 
عادية عند تنفيذ االختبار، حيث ستمكثان ساعات 
طويل����ة داخل غرفة تراثية ش����هيرة في لندن، 
وعليهما ان تبدعا من خالل املواد املتوافرة لديهما، 
وان تس����تعدا ألحكام جلنة احلكم البريطانية 
التي س����تكون مختلفة متام����ا عن جلنة احلكم 

في الكويت.
وفي فئة الطبخ مازال املش����تركان أس����ماء 
البحر ومصطفى اش����كناني يستمتعان بأجواء 

سريالنكا واكتساب معلومات هامة عن الشاي، 
وفي هذه احللقة س����نتعرف معهما على أصول 
تذوق الش����اي، وأهم االطباق التي تدخل أوراق 
الش����اي ضمن وصفتها. أما فئة إدارة االعمال، 
فقد دخلت مرحلة منافس����ة ش����ديدة بني هيفاء 
الفزي����ع وفاطمة القدي����ري، وإذا كان املتابعون 
لبرنام����ج I WISH صدموا من اختبارهم األخير 
في نيوي����ورك، فاالختبارات في هذه احللقة لن 

تقل إثارة وستكون صادمة أكثر .
يذكر ان برنامج I WISH انتقل للتصوير خارج 
الكويت الستكمال اختبارات غير عادية وقوية 
للمشاركني، وستكون النتائج النهائية واملعلنة 

في احللقة االخيرة في الكويت.

»I Wish« جانب من منافسات

العماني: سأغني ألطفال فلسطني حتى املوت

السقا يستقيل من عمله احلكومي

في حلقة ممتعة من حلقات 
برنام����ج »Sisters' Soup« قال 
الفن����ان يوس����ف العماني إنه 
سيغني ألطفال فلسطني حتى 
يت����م حتريرها حت����ى لو كان 

سيغنى حتى املوت.
ب����ردوده  العماني  وأث����ار 
الكوميدية ضحكات اجلمهور 
احلاض����ر حينما س����ألته مي 
سليم عن مهنته األصلية هل 
هو مغ����ن أم ملحن أم ممثل أم 
شاعر فبادرها يوسف العماني 
بإجابة كوميدية سريعة مؤكدا 
أنه ميكانيكي، مشيرا الى أن بدأ 
حياته املهنية كمطرب باألساس 
واجت����ه بعد ذلك إل����ى تلحني 

األغاني وأبدع فيها.

الت����ي التحق بها  العرائ����س، 
في بداية حياته الفنية، حيث 
عمل به����ا موظفا صغيرا لكنه 
لم يستطع التوفيق بني أعماله 
السينمائية ووظيفته. وأثارت 
االستقالة ردود أفعال، خاصة 
أن هناك عش����رات من النجوم 
يشغلون درجات مالية بالبيت 
الفني للمسرح وال يعملون به 
فاستحسن البعض موقف السقا 
ومنه����م ماهر س����ليم، رئيس 
البيت الفني للمسرح الذي قال، 
بحسب موقع »محيط«، إن أحدا 
لم يطلب من أحمد الس����قا أن 
يس����تقيل، فهو ممثل عنده دم 

واستقال من نفسه.

الس����قا  الفنان أحمد  تقدم 
باس����تقالته من فرقة مس����رح 

يوسف العماني

أحمد السقا 

فيم���ا يب���دو أن الفنان���ة 
اللبنانية الميتا فرجنية أرادت 
أن تسير على خطى النجمات 
العامليات، وأن تشارك محبيها 
بأدق التفاصيل عنها حتى وإن 
إال  كان اختيار طالء األظافر، 

ضحك الـ »فيسبوكيني« على صور 
طالء أظافر الميتا فرجنية

أن الرياح جاءت مبا ال تشتهي 
السفن. فبعد أن نشرت الميتا 
عددا من الصور اخلاصة بألوان 
طالء األظافر الذي تستخدمه 
على حسابها على ال� »فيسبوك«، 
ليبدي فيه���ا محبوها آراءهم 
حول مدى جمالها، علق الكثير 
من ال� »فيسبوكيني« على األمر 

بنوع من السخرية من ذلك.
فانهال���ت التعليقات التي 
اتهمت الميتا بأنها س���طحية 
وأنه ال داعي لتلك السخافات 
مجددا، وقالوا، بحسب موقع 
»عيون عالفن«: »أنت فاضية 
أوي«، في ح���ني أخذ البعض 
يتهكم على أصابعها ليصفوها 
»بأصاب���ع الكفته«، وفي ذات 
السياق أبدى آخرون إعجابهم 
بألوان الطالء وبدأوا يسألونها 
عن كيفية تنفيذها أو ماركتها 

وأشياء من هذا القبيل. الميتا فرجنية


