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«MBC» الفهد: أنا وأم طالل فاجأنا آل الشيخ بڤيديو كوميدي بطلب من
ياسر العيلة

أعربت النجمة الكبيــرة حياة الفهد عن 
ســعادتها بتكرميهــا األخير هــي والنجمة 
Joy» الكبيرة ســعاد عبداهللا فــي مهرجان

Awards» الذي أقيم مؤخرا باململكة العربية 
السعودية وحصولهما على «جائزة الترفيه 
الفخرية». وقالت أم ســوزان لـــ «األنباء»: 
هــذا املهرجان فاق اخليال مــن كثر اإلبداع 
الذي شــاهدناه في هــذه الليلة، «وما أدري 
شــقولك» كل الفنانني الذيــن صعدوا على 
خشــبة املســرح وأنا منهم انتابتنا مشاعر 
مختلطة من الرهبة واحلب والفرح، و«اجلميع 
مو عارفني يقولوا كلمتهم»، فما شــاهدناه 
من إبهار ورؤية بصرية واســتخدام أحدث 

التقنيات العاملية جعلنا نشعر بأننا في عالم 
آخر خارج نطاق الوطن العربي.

وعن فكرة تقدميها ڤيديو طريفا خالل احلفل 
جمعهــا برفيقة دربها النجمة ســعاد عبداهللا 
والــذي نال إعجاب كل احلضــور بعد عرضه 
على الشاشة، ردت: فكرة الڤيديو كانت من قبل 
القائمني على محطة MBC الذين طلبوا منا أن 
نفاجئ به معالي املستشــار تركي آل الشيخ، 
والــذي بدوره أعجب به، خاصــة انني ذكرت 
وبشــكل كوميدي انه كان يكتب فيني الشعر 
والقصائد واملعلقات ويضعها على باب مدرستي، 
وأكملت: طبعا معالي املستشــار لم كان يولد 
بعد خالل هذه الفترة، مضيفة: أبوناصر كان 
سعيدا بهذه املفاجأة، ولألمانة هذا الرجل قلبه 
نظيف ومحب للجميع، وإنسان من ذهب، يعامل 

اجلميع بحب وبدون تفرقة، وأنا ومن خاللكم 
أشكر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمني صاحب 
السمو األمير محمد بن سلمان، والشكر موصول 
ملعالي املستشار تركي آل الشيخ والشيخ وليد 
اإلبراهيم وكل مجموعة MBC على هذا التكرمي 

وهذا املهرجان الرائع العاملي.
وحول رأيها في الڤيديو الذي نشرته املطربة 
الكبيــرة نــوال الكويتية في حســابها مبوقع 
«إنستغرام» والتي شكرتها هي وأم طالل على 
وقوفهما لها أثناء تكرميها، وتعليقها: «شكرا 
لوقوفكما لي، وأنا لم أشاهد هذه اللحظة، ولو 
كنت شاهدتكما وأنا على املسرح كنت انهرت 
من البكاء ألن وقوفكما لي هذا تكرمي ثان لي»، 
قالت أم ســوزان: نوال تستاهل كل خير، فهي 

مطربة جميلة، وأســعدني أنها أهدت جائزتها 
لديرتها الكويت.

وعن طلب أبوناصر تركي آل الشيخ أثناء 
تكرميه لها هي وأم طالل من الشــيخ وليد آل 
إبراهيم ان يستغل هذه الفرصة وأن يجمعها 
هــي وأم طالل فــي عمل كوميــدي بعيدا عن 
األعمال الدرامية، قالت: يشــرفنا بالتأكيد هذا 
الطلب، ونحن على استعداد تام في حال توافر 
نص كوميدي يجمعني بأختي سعاد عبداهللا، 
وأمتنى أيضا تقدمي عمل فني مشترك مع زمالء 

من الفنانني في الوطن العربي.
أما عن عملها اجلديد مسلسل «قرة عينك» 
املتوقع عرضــه رمضان املقبل، فأوضحت: 
العمل اجتماعي وأجواؤه حلوة، فيها العديد 
من املواقف الكوميدية، وتدور قصته حول 

امرأة تسجن ظلما، وتظهر براءتها بعد ٣٠
عاما خلف القضبان، وعندما تخرج من السجن 
تصطدم بالواقع وأن جميع األبواب مغلقة 
أمامها، كاشفة عن ان تصوير العمل اقترب 
من االنتهاء، وانه يضم مجموعة متميزة من 
الفنانني مثل ســعاد علي وبثينة الرئيسي 
وشــيماء علــي وعبدالعزيــز النصار ورمي 
العبداهللا ومحمد الدوســري وبشير غنيم 
وآخرين، والعمل من تأليف الكاتب البحريني 

علي شمس وإخراج سعود بوعبيد.
اجلديــر بالذكر ان النجمة الكبيرة حياة 
الفهد شاركت في رمضان املاضي مبسلسل 
«سنوات اجلريش»، تأليف محمد النابلسي، 
إخراج مناف عبدال، إشــراف عام يوســف 

الغيث.

أكدت لـ «األنباء» أنها على وشك االنتهاء من تصوير مسلسلها «قرة عينك»

حالة من السعادة جتمع أم سوزان مع سعاد علي ورمي عبداهللا املستشار تركي آل الشيخ مع الفنانتني القديرتني حياة الفهد وسعاد عبداهللالفنانة حياة الفهد مع الفنانة سعاد عبداهللا

أم سوزان وأم طالل مع نادين جنيم ورمي عبداهللا

اسـتعداد تام لتحقيق طلب املستشـار لتقدمي عمـل كوميديأبوناصر رجـل قلبه نظيـف ومحـب للجميع وإنسـان من ذهبمهرجان «Joy Awards» فاق اخليال وعشنا مشاعر مختلطة

«الشارقة الرابع».. ملتقى املسرحيني اخلليجيني
البحريــن»، مســرحية «ســدرة 
الشــيخ» تأليــف عماد الشــنفري 
وإخــراج خالد الشــنفري - فرقة 
صاللة «سلطنة عمان»، مسرحية 
«الهود» تأليف راشــد الشــمراني 
واخــراج معتز العبــداهللا - فرقة 
مسرح الشــباب «اململكة العربية 
السعودية»، مسرحية «غجر البحر» 
تأليف طالب الدوس وإخراج ناصر 
عبدالرضا - فرقة قطر املسرحية 
«دولة قطر»، مسرحية «زنغبوت» 
تأليف اســماعيل عبداهللا وإخراج 
محمــد العامــري - فرقة مســرح 

الشارقة الوطني. 
 ويتضمــن املهرجــان عددا من 
املؤمتــرات الصحافيــة والفكرية 
لتاريخ املســرح في دول اخلليج، 
حيث ســتقام كل ليلة مــن ليالي 
املهرجان جلســة حوارية جلميع 
الدول املشاركة للحديث عن جتربتها 
املسرحية وإلى أين وصلت في ظل 

التطور الذي نعيشه حاليا.

- فرقة املسرح العربي «الكويت»، 
مسرحية «ياخليج» تأليف يوسف 
احلمــدان وإخراج عبداهللا البكري 
- فرقة مســرح جلجامش «مملكة 

 والعروض الـ ٦ التي تتنافس 
على جوائز الهرجان هي مسرحية 
«عنقــود العنب» تأليــف د. نادية 
القناعي وإخــراج عبداهللا القالف 

مفرح الشمري 

انتهــت اللجنة العليــا املنظمة 
ملهرجان الشارقة للمسرح اخلليجي 
بدورته الرابعة من إعداد البرنامج 
الكامــل لهــذا املهرجان الــذي يقام 
مبشــاركة الفرق األهلية املسرحية 
بــدول مجلس التعــاون اخلليجية 
خــالل الفترة من ٢٠ الى ٢٧ فبراير 
املقبل. ويتضمن املهرجان ٦ عروض 
مســرحية ضمن املسابقة الرسمية 
للمهرجــان، بينمــا عــرض افتتاح 
املهرجان خارج املسابقة وهو عرض 
مستضاف من إحدى الدول العربية.

ويعتبر املهرجان فرصة اللتقاء 
املســرحيني اخلليجيــني للتنافس 
الشــريف علــى جوائــز املهرجــان 
املتعددة مثل جائزة «أفضل عرض» 
وجائــزة «أفضــل ســينوغرافيا» 
و«مخــرج» و«ممثــل» وغيرها من 
اجلوائز املقدمة مــن اللجنة العليا 

املنظمة للمرجان.

ينطلق في ٢٠ فبراير وينتهي ٢٧ من الشهر نفسه

جورج وسوف يعود إلى الغناء بنهاية فبراير
بيروت - بولني فاضل

أعلن الفنان جورج وسوف عن موعد 
عودته الى الغناء بعد مصابه األليم بخسارة 
جنلــه البكر وديــع، وذلك من خالل بيان 
صادر عن مكتبه. وشــكر وسوف كل من 
واساه ووقف الى جانبه في هذه املرحلة 
األليمــة، معتذرا عن الغاء مشــاركته في 
املناسبات واملهرجانات واحلفالت التي كانت 

مقررة في شــهري (يناير وفبراير) نظرا 
للظروف التي مر بها. ومبا ان األغنية تبقى 
عنده أصدق تعبير عن وجعه، ســيكون 
له قبل كل شــيء موعد مــع أغنية البنه 
الراحــل وديع، على أن يعاود العمل وفق 
التزاماته مع نهاية فبراير، مقدرا محبيه 
ومتابعيــه الذين غمــروه بعاطفة نبيلة 
لن ينساها، وطالبا من اهللا أن يبعد هذه 

املصائب عن اجلميع.

مروة محمد تنضم إلى «امليراث»
الفنانة مروة محمد  اعلنت 
عن انضمامها إلى طاقم مسلسل 
«امليراث»، معبرة عن سعادتها 
بهذه اخلطــوة، وقالت في بيان 
صحافي: «سعدت جدا باختياري 
ضمن فريق أسرة أول مسلسل 
سعودي من نوع «سوب أوبرا»، 
وأجسد فيه دور «املخرجة نوف»، 
التي تخرج أفالما وثائقية، تعنى 
بشؤون املرأة، وجتهز فيلما عن 
معاناة السيدات املصابات مبرض 
السرطان وشعورهن بعد التعافي، 
ومن هنا أدخل عائلة «البهيتان» 
من أجل تصوير الفيلم مع ابنتهم 
«شــروق»، التي جتسد دورها 
الفنانة زارا البلوشي، بعد تعافيها 
من الســرطان، وأثناء تصوير 
العمل تنكشــف بعض أسرار 
بناء  األسرة، وتتوالى األحداث 

على ذلك.

بعد٢١ عامًا.. 
يسرا تعود إلى املسرح

القاهرة - محمد صالح

الفنانة يسرا  حتضر 
لعمل تعود به إلى خشبة 
املسرح بعد غياب طويل 
دام نحــو ٢١ عامــا منــذ 
آخر عمل مسرحي قدمته 
بعنــوان «ملا بابــا ينام» 
مبشــاركة الراحلني عالء 
ولي الدين وحسن حسني 
عــام ٢٠٠٢، حيث تعقد، 
بحســب مجلــة «لهــا»، 
جلســات حتضيرية مع 
العمل املســرحي  مخرج 
الختيــار املمثلــني الذين 
سيشــاركون فيه، حتى 
البروڤات استعدادا  تبدأ 
لعــرض املســرحية في 
«موسم الرياض»، والتي 
تتكتــم علــى تفاصيلها 
لتكون مفاجأة جلمهورها.

تتجاهل االنتقادات تتجاهل االنتقادات 
بهذا التعليق!بهذا التعليق!

جتاهلــت الفنانة أنغــام االنتقادات التي 
طالتها بســبب تصريحها أثناء تكرميها في 
حفل «Joy Awards»، ووجهت رسالة شكر الى 
القائمني على هذا احلدث الفني الضخم لتكرميها 
فيه، ونشرت صورا من الكواليس عبر حسابها 
في «تويتر»، وعلقت: «كل الشكر جلمهوري 
العزيز احملتــرم على دعمهم واختيارهم لي 
ألكون األفضل، وشــكر كبيــر للقائمني على 
مهرجان Joy Awards، وشــكر وحتية لهيئة 
الترفيه ومعالي املستشار تركي آل الشيخ على 
دعم الفن والفنون ومبدعي الوطن العربي».

وكانت أنغام في أثناء تسليم الفنانني 
سامر املصري ودميا قندلفت درع التكرمي 
لهــا، قد مازحت احلضــور، قائلة: «كنت 
فاكــرة إن أبو ناصر هو اللي هيســلمني 
الدرع، بس مفيش مشكلة»، وهو ما أحرج 
ســامر ودميا، فردت قندلفــت عليها من 
خالل تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: 
«تعلمنا احترام املسرح، خشبة وجمهورا 
وشــركاء، لكن البعض بسبب االرتباك، 
بتخون الكلمة بالتعبير عن الذات، أنغام 

كل التوفيق».

أنغام أنغام 


