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محمد عبلة: أول 
ملتقى كاريكاتيري 
يطوف ثالث دول 

ونستضيفه في 
الفيوم

بعد 29 عامًا من 
العمل في الوسط 
الفني األدوار التي 
مت لي كانت  ُقدِّ
في غالبها الدور 

الثاني

مخرج خليجــي بعد ما وعد 
باملشاركة في  ممثلة شــابة 
عمله اليديــد هاأليام ما يرد 
على اتصاالتها النه منتج العمل 
ما يبيها بسبة لسانها الطويل 
ومشاكلها في الوسط الفني.. 

طيب ليش تواعد البنية!

ممثلة بعد ما مهدت الطريچ 
چدام أحد املنتجني اللي صار 
بفضلها مشهور هااليام تبي 
تفضحه چدام املسؤولني اللي 
عرفتهــم عليه بعد ما تنكر 

لفضلها.. 
اللي ما يطيع يضيع!

اتفقت مع  ممثلة خليجية 
قناة محلية خاصة لتقدمي 
برنامج مسابقاتي في شهر 
رمضان املقبل وهالشــي 
مقابل أجر مادي كبير على 

قولتها.. 
خير ان شاء اهلل!

اتصاالتنكران كبير

نيكول سابا: هذا األمر مستحيل أن أكرره
قالت الفنانة  نيكول ســابا  إن جمال 
املرأة أصبح مطلوبا داخل الوسط الفني 
أكثر مــن املوهبة، وهو أمر خطير على 
الفن، مشــيرة الــى أن مقاييس اجلمال 
اختلفت عن املاضي كثيرا، فكان االهتمام 
يدور حول اجلاذبية والكاريزما والرقي، 
وميكــن أن جنــد ممثلة ليســت جميلة 
املالمح ولكنهــا تتمتع بحضور وقبول 
يجعلها جنمة مشهورة، أما اآلن فيجب 
أن تكــون املمثلة كاملة اجلمال، كما أنه 
بسبب  عمليات التجميل  أصبح اجلميع 

يشبهون بعضهم.
وأضافت سابا، خالل حلولها ضيفة 
في برنامج »تعشبشــاي« والذي تقدمه 
النجمــة املصرية  غادة عــادل  على قناة 
»DMC«: »لســت ضد عمليات التجميل 
ولكن يجب على املمثلة أن تكون نفسها، 
وال تصبح مجرد نسخة أخرى في الشبه 

لغيرها من النجمات«.
وتابعــت: »أحب  املوضــة  وأغرب ما 
فعلته فــي املاضــي، كان وضع املكياج 
بصــورة مبالغ فيهــا خاصة في حتديد 
العينني، وارتداء مالبس غريبة ومنفوشة، 

وهو أمر مستحيل أن أكرره حاليا«. نيكول سابا

يشارك في مسلسل »مع حصة قلم« مع حياة الفهد

البالم لـ »األنباء«: أشعر بنوع من الظلم.. وال أملك إال موهبتي!

التي تعرض علي، وأشعر 
بأنني لدي عطاء ولكن هذه 
املوهبة حتتــاج الى كاتب 
يقوم برعايتها ويكتب لها 
ما يتناسب معها، وبالنهاية 
فقد آخذ دور بطولة ولكن 
ال أجنــح فيــه او الناس ال 
حتبه، وشــخصيا ارفض 
ان أحصر نفسي في قالب 
معني، مستدركا: أعتقد ان 
األمر هنا يعتمد على الكاتب 
الذي يقدم لي الدور، ويجب 
أال نغفل انني لست منتجا 
وبالتالي فأنا أتعامل مع ما 
يعرض علي، فالقرار ليس 
لي، وال أطلب ان يكتب لي 
الــدور الفالنــي، وكل مــا 

امتلكه هو موهبتي.
وتابع: شخصيا أفضل 
األدوار التــي يكــون لهــا 
ثقل درامي، وعلى ســبيل 

املثــال مسلســل »ذكريات 
ال متــوت« الــذي عــرض 
مؤخرا كان بطولة جماعية، 
واخلط الدرامي الذي قدمته 
القــى جناحا وقبــوال عند 
اجلمهور، وهــذه النوعية 
من األدوار أحبها وأقدرها، 
كما ان املسلسل املعتمد على 
البطولــة اجلماعية تكون 
فيــه حالــة مــن التنافس 
الفنــي، وشــخصيا أميــل 
لتقدمي الشخصيات املركبة 
والكاركترات بغض النظر 

عن مساحة الدور.
ومــن ناحيــة أخــرى، 
يواصل البالم العمل على 
بروڤات مسرحية »سالي« 
املقرر إعادة عرضها خالل 
الشهر اجلاري، معتبرا ان 
اســتثمار هــذه الفترة من 
السنة وحتولها الى موسم 
مسرحي أمر إيجابي، خاصة 
انهــا فتــرة أعيــاد ويكثر 
تواجــد الزوار من اخلليج 

في الكويت.
وشــدد مشــاري البالم 
علــى حبــه للتواجــد في 
مســرح الطفل مقارنة مع 
مســرح الكبار، وقال: بعد 
توقف ســت ســنوات عن 
املشاركة في مسرح الطفل 
وجدت ان التفاعل كبير من 
قبــل األطفال معــي عندما 
عدت مبســرحية »سالي«، 
وخاصة اننــي أوصل من 
خالل مسرح الطفل ما أريده 
أكثر، السيما وانني لم أجد 
جديدا في النصوص التي 
عرضت علي ملسرح الكبار.

معه والعمل ككل.
ومسلســل »مع حصة 
قلم« هــو بطولــة الفنانة 
الكبيرة حيــاة الفهد وهو 
من تأليف علــي الدوحان 
وإخــراج منــاف عبــدال 
وبطولة »باسم عبداألمير، 
زهــرة اخلرجــي، يعقوب 
عبــداهلل، نــور الغندور، 
حســني املهــدي، عبــداهلل 

الطليحي، فوز الشطي«.
ولم ينف البالم إحساسه 
بنوع من الظلم في الوسط 
الفني، فقــال: األدوار التي 
قدمت لي بعد ٢٩ عاما من 
العمل في الوســط الفني، 
كانــت فــي غالبهــا الدور 
الثاني في العمل، وشخصيا 
لم اخطط لنفسي أن أكون 
بطال، وكل ما أقوم به هو ان 
اختار الدور من بني األدوار 

سماح جمال

ــر الفنــان مشــاري  عبَّ
البالم عن سعادته بالتعاون 
مع سيدة الشاشة اخلليجية 
حياة الفهد في مسلسل »مع 
حصة قلــم« املقرر عرضه 
رمضان املقبل، وقال مشاري 
في تصريح لـــ »األنباء«: 
أعــود للعمل مــع الفنانة 
القديــرة حيــاة الفهد بعد 
ان توقفــت موســمني منذ 
ان قدمــت معها مسلســل 
»حال مناير«، والذي حقق 
جناحا كبيرا عند عرضه، 
وعالقتي بـ »ام ســوزان« 
عالقة خاصــة، فهي كانت 
أول مــن فتــح لــي املجال 
لدخول الوســط الفني من 
خالل مسلســل »سليمان 
الطيب«، وبعد ذلك تعاوّنا 
في مسلسل »جرح الزمن« 
الذي القى جماهيرية كبيرة 
التــي  وتوالــت األعمــال 
الفنانــة  جمعتنــي بهــذه 
التــي اعتبرهــا  لكبيــرة  ا

مدرسة فنية حقيقية.
وأضاف البــالم: اعتبر 
»مع حصة قلم« هو مبنزلة 
إثراء لــي بأن اعمل مجددا 
مع فنانة بقيمة حياة الفهد، 
وكذلك املؤلف علي الدوحان 
الــذي يعتبر مــن الكتاب 
الشــباب املميزيــن، كمــا 
انني اعود للعمل مجددا مع 
املخرج املتميز مناف عبدال 
صاحب الرؤية واملتمكن من 
أدواته االخراجية بصورة 
تنعكس إيجابا على العاملني 

مشاري مع الفنانة القديرة حياة الفهد

النجوم املشاركون في املسلسل يتوسطهم الفرج الشيخ فهد املبارك يتوسط الفنان القدير سعد الفرج والنجمة القديرة هدى حسني

مشاري البالم

بعد جناحه في الكويت والقاهرة

جمعة: »رواد الكاريكاتير« في ضيافة تونس يوليو املقبل

امللتقــى  أن  إلــى  شــيرا  م
كــرم رواد الكاريكاتيــر في 
الكويت عبدالوهاب العوضي 
وعبدالعزيــز ارتي وجعفر 
رجب، كمــا كرم في القاهرة 
الفنان العاملي جمعة فرحات 
رئيــس اجلمعيــة املصرية 
للكاريكاتير والفنان العاملي 
جورج البهجــوري والفنان 
محمــد حاكــم، ومت متديــد 
معرض امللتقى املقام حاليا في 
قاعة اجلريك كامبس مبكتبة 
اجلامعة األمريكية في ميدان 
التحرير إلــى نهاية فبراير 
اجلاري بناء على طلب كبار 
الفنانني الذين زاروا امللتقى 
وشــاهدوا الرسوم األصلية 
للرواد بهدف إتاحة الفرصة 

لكل املصريني واملقيمني في 
احملافظات األخرى ملشاهدة 
اللوحــات للرواد  ـرات  عشـ

األوائل.
واختتم جمعة تصريحه 
موجها شــكره إلــى الفنان 
محمــد عبلــة الــذي أعلــن 
عــن اســتضافته للملتقــى 
في محافظــة الفيوم مارس 
املقبل، واعتبره متحفا نادرا 
وأنه أول ملتقى كاريكاتيري 
يطوف ثالث دول في غضون 
أشــهر قليلة، الفتــا الى ان 
االستعدادات للدورة الثانية 
للملتقــى بــدأت مــن اآلن، 
مطالبــا رواد الكاريكاتيــر 
العرب بالتعاون واملشاركة 

بأعمالهم.

الفريد من نوعه إلى اكتشاف 
املواهــب الشــبابية في فن 
الكاريكاتيــر والعمــل على 
صقلهــا وتنميتهــا من أجل 
خلق أجيال جديدة تســاهم 

في النهوض به. 
مت   : ة ـ عـ جم ف  ـ ضيـ وي
تكليفــي بعمــل كتــاب عن 
الفنان العاملــي علي فرزات 
يتناول ســيرته ورســومه 
وجتربتــه الفنية ووصوله 
إلى العاملية، وســيتم تكرمي 
فرزات في ختام املهرجان، كما 
سيتم تكرمي نخبة من رواد 
الكاريكاتير في تونس الذين 
ساهموا في االرتقاء بهذا الفن 
علــى مدى ســنوات طويلة 
تقديــرا وعرفانــا بفضلهم، 

تســتضيف اجلمهورية 
التونســية يوليــو املقبــل 
انشطة وأعمال امللتقى العربي 
األول لرواد الكاريكاتير والذي 
انطلق من الكويت ديسمبر 
املاضي في قاعة بوشهري 
مبشاركة رواد الكاريكاتير 
في الكويت مثل عبدالرضا 
كمال وعبدالســالم مقبول 
وعبدالوهــاب العوضــي 
وجعفر رجب وعبدالعزيز 
ارتي وقاسم ياسني. وفي 
هذا اإلطار يقول مؤسس 
ومديــر امللتقــى الزميــل 
عماد جمعة: تلقينا دعوة 
كرميــة مــن املستشــار 
الثقافي ومؤسس مدرسة 
ر بتونــس  ـ لكاريكاتيـ ا
وحيد هنتاتي الستضافة 
لوحات وانشطة امللتقى 
في تونس الشقيقة في 
احلفل اخلتامي ملهرجان 
مدرسة الكاريكاتير، والذي 
متتد أنشــطته ملا يقرب من 
تســعة أشــهر تنظم خاللها 
دورات تدريبيــة وورش 
تعليميــة علــى أيــدي كبار 
رســامي الكاريكاتيــر فــي 
الوطن العربي، منهم العراقي 
منصور البكــري املقيم في 
أملانيا واملغربي الناجي بن 
ناجي واملصري ســمير 
عبدالغنــي وغيرهم، 
ويهــدف املهرجان 

..وتكرمي الفنان جمعة فرحات تكرمي الفنان العاملي جورج البهجوري بالقاهرة

قرار من النيابة 
يصيب منة فضالي 

بالغضب !
ســيطرت علــى الفنانة منة فضالــي حالة من 

الغضب وخيبة األمل مؤخرا بعد علمها بإصدار 
النيابة املصرية قرارا بإخالء ســبيل عامل 

اتهمته بســرقة هاتفها اخلاص من غرفة 
مالبسها، خالل تصوير مسلسل »بيت 

الساليف« الذي تشارك في بطولته.
وأكدت النيابة أنها لم جتد األدلة 
التــي تثبت أن هذا العامل ســرق 

الهاتف، ما جعلهــا تصدر قرارا 
بإخالء سبيله.

وكانــت فضالــي تقدمت 
ببــالغ إلى قســم شــرطة 
منشــأة القناطر بســرقة 
هاتفها احملمول، واتهمت 
عامال بسرقته من غرفة 

مالبســها، بعد أن أكد لها 
بعــض العاملــني أنه كان 
بجوار غرفتها قبل اكتشافها 
اختفاء هاتفها بدقائق قليلة.

ة  ـ ـ م ج ن ل ا ن  أ ر  ـ ـ ك ذ ي
الشــابة انتهت مؤخرا من 

تصويــر اجلــزء الثاني من 
مسلســل »أفراح إبليس«، الذي 
من املقرر عرضــه خالل الفترة 
املقبلة، ويشــاركها فــي العمل 
كل من جمال ســليمان، محمود 
عبداملغني، صابرين، إيناس عز 
الدين ومحمود اجلندي، وهو من 
تأليف مجــدي صابر، وإخراج 

أحمد خالد أمني.

بدعم من وكيل وزارة اإلعالم ووكيل اإلذاعة

»سالفة« الفرج وهدى ومرام وهند 
وإيراج في »اإلذاعة« مارس املقبل

مفرح الشمري
@Mefrehs

التــزال اذاعة الكويت ممثلة بالوكيل املســاعد 
للقطاع الشيخ فهد املبارك الصباح تواصل احتضان 
رواد الفن الكويتي الســعاد مستمعيها من خالل 
املسلسالت اإلذاعية التي يشاركون بها طوال العام.

ودفعت هذه املبادرة الكثير من الرواد للمشاركة 

في تلك األعمال التــي يتصدى لكتابتها مجموعة 
من املؤلفني الشــباب وينفذهــا عدد من املخرجني 
الشــباب وهي فرصة لدعمهم وتشــجيعهم حتى 
يقدموا األفضل في حياتهم املهنية وحتى تبقى اذاعة 
الكويت من االذاعات املميزة في املنطقة العربية.

وفــي هذا الصــدد تواجد الفنان القدير ســعد 
الفرج مبعية النجمات هدى حسني وهند البلوشي 
وشقيقتها مرام والنجم احمد ايراج ظهر امس في 

استديو »صقر الرشود« بإذاعة الكويت لتسجيل 
حلقات جديدة من مسلســل »بنقول لكم سالفه« 
ليتسنى بثها في مارس املقبل، بعد ان أثبت املسلسل 
في جزئه األول مبشاركة رائدة الفن اخلليجي مرمي 
الصالح وجزئه الثاني مبشــاركة سيدة الشاشة 
اخلليجيــة حيــاة الفهد جناحه، وذلــك من خالل 
الدعم الذي يحظى به هذا املسلسل من قبل وكيل 
وزارة اإلعالم طــارق املزرم وبجهود واضحة من 

الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد املبارك 
الصباح ومدير إدارة البرنامج العام سعد الفندي 
والتنســيق واملتابعــة من قبــل عبدالكرمي خليل 
إســماعيل مراقب التمثيليات بالتكليف وأســامة 
املزيعل رئيس قســم اإلنتــاج الدرامــي باختيار 
املواضيع التي تسلط الضوء وتناقش العديد من 
األمور اإلنسانية والقضايا اليومية التي يستفيد 
منها املواطن واملقيم عبر أثير إذاعة الكويت، حيث 

يقوم بدور الراوي للحلقات اجلديدة التي كتبتها 
ابرار املفيدي ويخرجها عبداحملسن العمر الفنان 

القدير سعد الفرج.
وقــد رحب الوكيــل املســاعد لقطــاع اإلذاعة 
الشــيخ فهد املبارك الصباح بالفنان القدير سعد 
الفرج والنجمات هدى حسني ومرام وهند والنجم 
احمد ايراج ومتنى لهم التوفيق في هذا املسلسل 

االجتماعي والراصد للواقع الذي نعيشه.


