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بلقيس: هكذا كان يعاقبني والدي

ميريام فارس إلى روسيا لالحتفال بالكريسماس

كارول سماحة تفوز بجائزتني في القاهرة
وتعتذر عن احلضور

اليمنية  وصفت املطربة 
بلقيس فتحي، والدها املطرب 
أحمد فتحي بأنه ش���خص 
لطي���ف وحس���اس لدرجة 
كبيرة ولم يعنفها أو أشقاءها 

في طفولتهم.
بلقي���س،  واعترف���ت 
حس���ب موقع »جولولي«، 
بأن ل���م يحدث أن تعرضت 
هي  واشقاؤها للضرب ولو 
حدث ذلك ملرة أو أكثر فكان 
بنية التأديب، ألنه يجب أن 
تكون هناك طرق للتأديب 

على صعيد التربية.
وعن طرق التأديب التي 
كان يتبعه���ا والدها معهم، 
فقالت إنها هي حرمانهم من 
املصروف اليومي أو منعهم 

من الذهاب ملكان يحبونه.

توجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، 
الروسية موسكو، لالحتفال  العاصمة  إلى 
بأعياد »الكريسماس«. ونشرت ميريام، عبر 
صفحتها الرسمية على »إنستغرام«، بعض 
الصور لها في مط���ار بيروت الدولي، قبل 

توجهها إلى موسكو.

اجلدير بال����ذكر أن مي�ريام فارس ق���دمت 
خالل ش���هر رم��ضان امل��اضي، مسلس���ل 
»اته��ام«، والق���ى ردود أفعال متباينة، من 
بطولة حسن الرداد وعزت أبو عوف، وتأليف 
كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر، ومن 

إنتاج مفيد الرفاعي.

الفنانة  ف���ازت  بيروت: 
كارول س��ماحة بجائ���زتني 
م���ن مهرج������ان األغنية 
الع���ربية املصورة، مونديال 
ال���قاه���رة لألعمال الفنية 
واإلع���الم واالحت���اد العام 
للمنتج���ني الع���رب، الذي 
أقيم في مصر الفترة القليلة 

املاضية.
وأتت اجلائزة األولى عن 
مجمل أعمال كارول الفنية 
خالل مس���يرتها، وأوكلت 
كارول امللحن محمد رحيم 
الستالم اجلائزة عنها نظرا 
الرتباطها بحفل ال� »فورميال 
1« في أبوظبي والذي صادف 

التاريخ عينه.
أما اجلائزة الثانية فهي 
ع���ن أفضل ڤيدي���و كليب 
ألغنية »سهرانني« من إخراج 
تيري فيرن، وستس���تلم 
كارول اجلائزة فور عودتها 
إلى مصر من رئيس املهرجان 
املوسيقار منير الوسيمي.

يذكر أن كارول هي النجمة 
الوحيدة التي فازت بحصة 
األس���د في املهرجان نظرا 

حلصولها على جائزتني.

بلقيس

كارول سماحة

مغنية يديدة على الساحة 
طلبت من احد امللحنني انه 
يتعاون معاها في ألبومها 

اليديد بس هامللحن رفض 
التعاون ألنه ما يحب الدلع 

في الشغل..
خووش كالم!

ممثلة رفضت املشاركة في 
عمل درامي خليجي ألنه 

الشخصية اللي تبي جتسدها 
بهاملسلسل مسويتها في 

عمل سابق واملخرج مصر 
على جتسيدها هالشخصية.. 

زين سويتي!

ممثلة تبي ترفع دعوى 
قضائية ضد حساب في 

اإلنستغرام ينشر لها 
صور مسيئة حسب قولها 

مع انها حذرته اكثر من 
مرة بس ماكو فايدة..

خير ان شاء اهلل!

دلعشخصية النبهان: برسادا وصل الديرة لتصوير البرنامج بعد أن فرغ من تصوير فيلم سينمائي في الهندصور

»الكشاف« صالح الساير يبدأ رحلة جديدة
في تسليط الضوء على تاريخ الكويت

أو  القدمي���ة،  واملقاه���ي 
الش���طآن  أو  املس���اجد، 
واجل���زر، فيكش���ف عن 
كفاح اإلنس���ان على هذه 
األرض. ويتفرد »الكشاف« 
التي  القيمة  باملعلوم���ات 

يتوق لها املشاهد، وقد مت 
رصد هذا التوق بعد عرض 
عدة اجزاء منه على شاشة 
القناة االولى في تلفزيون 
الكويت، حيث القى ترحيبا 
م���ن جمهور املش���اهدين 

والصحافة احمللية، وميزج 
البرنامج ب���ني املعلومات 
القيم���ة، الثقيلة وااليقاع 
املشوق السريع، ويتميز 
املواقع  ف���ي  بالتصوي���ر 

الطبيعية )احلقيقية(.

الزميل  شرع اإلعالمي 
الس���اير بتصوير  صالح 
جزء جدي���د من البرنامج 
الوثائق���ي  التلفزيون���ي 
»الكشاف« والذي يعرض 
فيه لتاريخ املؤسس���ات 
الوطني���ة  والص���روح 
الكويتي  الثقافي  واملنتج 
مثل املشغوالت واحلرف 
املوس���يقية  والفن���ون 
والنشاط املعماري وتاريخ 
اخلدم���ة البريدية والنقل 
وتطور احلركة الرياضية 

والكشفية.
ومن جهته أكد صالح 
إنت���اج  النبه���ان مدي���ر 
البرنامج وصول املصور 
الهندي كريش���انا برسادا 
إلى الكوي���ت بعد ان فرغ 
من تصوير فيلم سينمائي 
في الهند، ولم يخف النبهان 
تخوف فري���ق العمل من 
التقلبات اجلوية التي من 
شأنها أن تعيق التصوير، 
غير أنه أض���اف الى أنها 
طبيعة البرامج الوثائقية 
التي تعتمد على التصوير 
اخلارج���ي، حي���ث حالة 
الطقس ه���ي التي تتحكم 

بسير العمل.
واملعروف ان »الكشاف« 
برنامج تلفزيوني وثائقي، 
معلومات���ي، م�����ن إع�داد 
وتق���دمي اإلعالمي صالح 
الس���اير يع���رض في���ه 
لل���مواق���ع املختلفة في 
الكويت، سواء في البحر، 
أو األسواق  أو الصحراء، 

»الكشاف« في جزيرة مسكان

صالح النبهان

كريشانا برسادا

للتعرف على منجزاته واحتياجاته في الفترة املقبلة

العيسى يزور »معهد املسرح«.. والكويت عضو فاعل في »احتاد اجلامعات العربية«

أمين����ا للجمعي����ة  احل����اج 
ود.قاسم مؤنس عميد كلية 
الفنون في جامعة بغداد من 
العراق، ود.سيد قنديل عميد 
كلية الفنون اجلميلة مبصر، 
ود.عم����ر الهادي عميد كلية 

الفنون في السودان.
الدول  يذكر ان جامع����ة 
العربية رع����ت هذا االحتاد 
وبارك خطواته األمني العام 
املس����اعد الحتاد اجلامعات 
العربية ف����ي جامعة الدول 

العربية.

عليه����ا كبار األس����اتذة من 
العربية، وس����يكون  دولنا 
هناك تنظيم أنشطة ومعارض 
ومهرجان����ات في املس����رح 
والديكور والسينما وندوات 

فكرية.
وقد رش����ح عميد املعهد 
العالي للفنون املس����رحية 
د.فه����د الهاجري في اللجنة 
التنفيذي����ة ممث����ال وناطقا 
رس����ميا لالحتاد عن كليات 
الفنون وأقسامها لدول مجلس 
التعاون اخلليجي ود.محمد 

في رسم السياسات األكادميية 
ملعاهدنا م����ن خالل التبادل 
الثقافي واألكادميي وتبادل 
العربي����ة »املعهد  اخلبرات 
العالي للفنون املس����رحية« 
واجلامعات العربية مبا يتيح 
التدريس  الكويتي  لألستاذ 
في كلي����ات الفنون العربية 
وتب����ادل األبح����اث العلمية 
وإقامة احملاضرات والورش 
املسرحية، وسيكون لالحتاد 
ومقره بيروت مجلة علمية 
محكم����ة تصدر، ويش����رف 

الهاجري أن املعهد  وأكد 
العالي للفنون املسرحية قد 
شارك في أنشطة االجتماع 
اخلامس للجن����ة التنفيذية 
الحتاد جمعية كليات الفنون 
في الوطن العربي حتت مظلة 
جامعة الدول العربية والذي 
يعقد في بيروت، وقال: املعهد 
العالي للفنون املس����رحية 
أصب����ح عضوا رس����ميا في 
العربية  احتاد اجلامع����ات 
وكليات الفنون وبهذا سيكون 
للمعهد املسرحي دور كبير 

ومن جانب����ه عبر عميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
د.فهد الهاجري عن سعادته 
به����ذه الزيارة وق����ال: هذه 
الزيارة هي اخلطوة األولى 
لتحقيق األهداف املنشودة 
لإلدارة احلالية في ظل وجود 
الوزير الذي يشترك معنا في 
الهموم والشجون األكادميية، 
فالعملية البيداغوجية رغم 
اس����تمرارها إال أنها حتتاج 
لتطوير يتماشى مع طموحات 

اإلدارة املستقبلية.

أمس األول.
ومت خالل اللقاء مناقشة 
األوضاع احلالية واحتياجات 
املعه����د في فتح قنوات أكثر 
فاعلية ب����ني املعهد ووزارة 
العالي لتس����هيل  التعلي����م 
عملي����ة حل تل����ك املعوقات 
وبعدها قام الوزير بصحبة 
عميد املعهد واإلدارة بجولة 
للمعهد شملت مكتبة املعهد 
الدراسية كما زار  والقاعات 
الطالبية واألقسام  الشؤون 

اإلدارية األخرى.

مفرح الشمري
@MefrehS

قام وزير التربية والتعليم 
العالي د.بدر العيسى بزيارة 
للمعه����د العال����ي للفن����ون 
املس����رحية وذلك للتعرف 
على املنجزات واالحتياجات 
املتعلقة باملعهد للفترة املقبلة، 
حيث التقى عميد املعهد د.فهد 
الهاج����ري وإدارة املعهد من 
العميد املس����اعد ورؤس����اء 
األقسام العلمية وذلك صباح 

د. فهد الهاجري يتوسط اعضاء اللجنة التنفيذية واالمني املساعد الحتاد اجلامعات العربية د. راجح املطيري ود. فهد الهاجري مع الوزير د. بدر العيسى اثناء جولته باملعهد د. فهد الهاجري اثناء استقباله لوزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى في مكتبه باملعهد

باسم ياخور ينفق 35 ألف دوالر على أسنانه
ويهزم درة في اللحظات األخيرة !

وهنات باسم.
وفي هذا الصدد قالت درة، 
حسب »سيدتي نت«: فكرة 
البرنامج جديدة وجتعلني 
أتذكر أيام الطفولة كما ان 
البرنام����ج احضر صديقة 
لي تعيش في فرنسا لكي 
تشارك في فريقي ورغم طول 
التصوير اال انني استمتعت 
كثيرا بالتصوير وكان نفسي 
املنافسة  ان  اكسب خاصة 

كانت قوية.
أما باس����م ياخور فقال: 

فوجئ����ت بجمال التصوير 
وروعة التنفيذ وأخرجتني 
من معاناة التصوير اليومي 
حيث تقابلت مع أصدقائي 
وزمالئي وأمتنى أن تنتج 
برامج به����ا ه����ذه األفكار 
وتكلفتها محترمة. وأضاف 
باس����م: حرص����ت على ان 
استعني بفريق النمر وجهزنا 
التي شيرتات حتى نظهر 
بالشكل الذي يليق بنا ودرة 
كان����ت ممتعة ف����ي احللقة 
واعتقد ان جمهوري سيشعر 
بالسعادة ملشاهدتي. بينما 
قال عمرو يوسف: البرنامج 
نقل����ة في حياتي وذلك الن 
املنافس����ة في����ه ذات طابع 
خ����اص واإلنتاج لم يتأخر 
ف����ي دعمه  عل����ى اإلطالق 
بش����كل محترم وهذا سبب 

حتمسي.
يذكر أن آخر أعمال باسم 
كان مسلسل »املرافعة«، الذي 
عرض في رمضان الفائت، 
مبش����اركة كل من: فاروق 
الفيشاوي، وشيرين رضا، 

ودوللي شاهني.

وبدأت مراحل األسئلة يقودها 
الفنان عمرو يوسف مقدم 
البرنامج واملثير ان الفريقني 
استمرا في التعادل حتى في 
فقرة القفز تساويا في كل 
شيء ورغم ان اجلمهور كان 
مييل إلى درة إال أن باس����م 
استطاع في النهاية ان يفوز 
وعندما فاز في نهاية احللقة 
كانت املفاجأة انه ظل يجري 
وفريقه حمله على األعناق 
مث����ل مباريات ك����رة القدم 
وخرجت درة وهي مبتسمة 

الفنان السوري  خضع 
باس����م ياخور إل����ى عملية 
جراحية في فكه، لتجميل 
أس����نانه وعمل لوك جديد. 
وقد أجرى باس����م العملية 
عمال بنصحية أحد األصدقاء 
ال����ذي نصحه  اللبنانيني، 
بضرورة تغيير شكل فكه، 
حيث كلفت ه����ذه العملية 
أل����ف دوالر.  ياخ����ور 35 
وفنيا، يقوم ياخور بتصوير 
مسلسل »عالقات خاصة« 
مع النجم ماجد املصري، في 
لبنان في منطقة احلدود مع 

سورية.
من جان����ب آخر خاض 
ياخور ثالث س����اعات من 
امام  املنافس����ات الشرسة 
التونسية درة في  الفنانة 
 ،»back to school« برنامج
بدأت في الس����اعة الرابعة 
عندما جتمع فريق درة في 
مواجهة فريق باس����م الذي 
نزل باسم خصيصا بشراء 
»تي ش����يرتات« من احدى 
توكيالت بيروت وطبع عليها 
باالجنليزية »فريق النمر« 

باسم ياخوردرة


