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من أفضل ثالثة في دورة اليوبيل الفضي

أحمد السلمان :اختيار «صدى الصمت»

نواف الشمري

 ...تعرض ألزمة صحية

ضمن أهم عروض القاهرة للمسرح التجريبي
�شدد رئي�س جمل�س �إدارة فرقة امل�رسح
الكويتي الفنان �أحمد ال�سلمان على �أهمية
اختيار م�رسحية «�صدى ال�صمت» �ضمن
اه��م عرو�ض مهرجان القاهرة للم�رسح
التجريبي وذلك يف ا�ستفتاء اجرته اللجنة
املنظمة للمهرجان والذي و�صفه ال�سلمان
بـ«املهرجان االهم الذي ت�ست�ضيفه جمهورية
م�رص العربية ويعترب موعدا متجددا مع
ابداعات امل�رسح العاملي».
وقال الفنان �أحمد ال�سلمان� :أعلنت �إدارة
مهرجان القاهرة الدويل للم�رسح املعا�رص
والتجريبي برئا�سة د�.سامح مهران عن
نتائج الت�صويت االلكرتوين ال�ستفتاء �أف�ضل
ثالثة عرو�ض عربية �شاركت بدورة اليوبيل
الف�ضي ،والتي عقدت يف الفرتة من  10وحتى
� 21سبتمرب املا�ضي ،وقد حظيت عرو�ض
«م���روح ع فل�سطني»  -فل�سطني و«�صدى
ال�صمت» الكويت و«هاملت بعد حني» اململكة
الأردنية ،بالرتتيب ب�أعلى الأ�صوات يف ذلك
اال�ستبيان ال��ذي ير�سخ مكانة وقيمة تلك
العرو�ض وبالذات م�رسحية «�صدى ال�صمت».
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة فرقة امل�رسح
الكويتي :ون�شري هنا �إلى ان �إدارة املهرجان
قد نوهت من قبل ب�أن ذلك اال�ستفتاء لي�س بديال
عن التقييم واجلوائز بل ملعرفة اجتاهات
املتابعني من اجلمهور وامل�رسحيني حول
العرو�ض املختارة ،وقد �شارك بالت�صويت

 532م�صوت ًا وقاموا برت�شيح ثمانية عرو�ض
تناف�ست على املراكز الثالثة الأولى وجاءت
النتائج متقاربة ب�شكل كبري فبني �صاحب
املركز الأول والثامن  ٪3فقط من اجمايل
عدد الأ�صوات.
ومن ناحيته قال خمرج وبطل م�رسحية «�صدى
ال�صمت» الفنان في�صل العمريي :م�رسحية
«�صدى ال�صمت» هي حم�صلة جهود فريق عمل
من ابناء فرقة امل�رسح الكويتي .وتعاون
متميز مع املبدع العراقي الراحل الكاتب
قا�سم مطرود.وكانت هذه امل�رسحية قد فازت
باربع جوائز يف مهرجان ال�شارقة اخلليجي
باال�ضافة جلائزة القا�سمي – ال�شيخ د�.سلطان
القا�سمي – ك�أف�ضل عر�ض م�رسحي يف مهرجان
امل�رسح العربي يف دورته الثامنة .و�شارك
يف بطولة امل�رسحية كل من الفنانني �سماح
وعبدالله الرتكماين وعلي احل�سيني وقام
بت�صميم ال�سينوغرافيا الفنان في�صل العبيد.
وتابعالفنانفي�صلالعمريي:و�أمامالنجاحات
املتميزة التي يح�صدها هذا العر�ض وبدعم من
فرقة امل�رسح الكويتي واي�ضا املجل�س الوطني
للثقافة والفنون واالداب متمثال بقطاع الفنون
واي�ضا �إدارة امل�رسح فاننا امام جمموعة من
الدعوات الر�سمية لعدد هام من املهرجانات
امل�رسحية العربية والدولية على مدى العام
احلايل واملقبل .من اجل تقدمي جوانب من
ا�رشاقات امل�رسح يف الكويت احلبيبة.

• نواف الشمري في املستشفى

• فيصل العميري

• أحمد السلمان

صالح الراشد« :أنا مو ضد

أن الفنانات يسوون إعالنات»

نتيجة التصويت حسب موقع المهرجان:
 -1مروح ع فل�سطني – فل�سطني «� 108 ،%15أ�صوات»
� - 2صدى ال�صمت – الكويت «� 93 ،%13صوت ًا»
 - 3هاملت بعد حني – الأردن «� 91 ،%13صوت ًا»
 - 4اخلادمتان – املغرب «� 88 ،%12صوت ًا»
 - 5ليلك �ضحى – االمارات «� 84 ،%12صوت ًا»
� - 6صولو – املغرب «� 84 ،%12صوت ًا»
 - 7العنف – تون�س «� 83 ،%12صوت ًا»
 - 8رائحة حرب – العراق «� 82 ،%12صوت ًا»

• مسرحية «صدى الصمت»

حسين المهدي

عبدالمحسن النمر يستعيد

ذكريات أول أعماله المسرحية
ويشيد بشجون الهاجري

ا�ستعاد الفنان عبد املح�سن
النمر ذك��ري��ات �أول �أعماله
امل�رسحية ،مع الفنانة �شجون
الهاجري ،بعنوان« :ال�صياد
ال�صغري» ،وهي امل�رسحية التي
قدمها عام  ،1996يف الكويت.
ون����شر عبداملح�سن النمر،
ع�بر ح�سابه ال�شخ�صي على
م��وق��ع «ان�����س��ت��غ��رام» ،م�شهدا
من امل�رسحية ،وعلق قائال:
«م�رسحية ال�صياد ال�صغري،
من �إخ���راج ال�صديق واحلبيب
عبدالنا�رص الزاير� ،أول جتربة
م�رسحية للأطفال بالكويت،
• عبداحملسن النمر
بالن�سبة يل �أهم ما يف املو�ضوع
هو حركات اجلميلة �شجون الهاجري ،نزغة من يومها .»1996
ويوا�صل الفنان عبداملح�سن النمر ،حاليا ،ت�صوير م�سل�سله
اجلديد «اخرتاق» ،بطولة نخبة من املمثلني الأجانب والعرب،
ومنهم :يعقوب الفرحان ،وطارق النفي�سي من ال�سعودية ،ون�ضال
جنم ،ودميا اجلندي من �سورية ،وليلى �إ�سكندر من لبنان ،و�أ�رشف
طلفاح من الأردن ،وغريهم ،والعمل من �إخراج حممد لطفي ،وق�صة
و�سيناريو وحوار قا�سم حممد ،ونور احلجي ،وعمار ر�ضوان.

• ليلى
عبدالله

تعر�ض الفنان نواف ال�شمري
�إل��ى �أزم��ة �صحية وخ��رج من
امل�ست�شفى معافى م�شافى،
وك��ان الق�سم الفني بجريدة
«ال�����ش��اه��د» ق��د زار الفنان
ن���واف ال�شمري مب�ست�شفى
ال�سيف واطم�أن على �صحته،
وك��ان ال�شمري قد بذل جهد ًا
ت�سبب له ب��أزم��ة �صحية يف
م�سل�سل «�سواها البخت» وقد

زاره جمموعة م��ن الفنانني
منهم �سمري ال��ق�لاف و�أحمد
ال��ع��ون��ان وخ��ال��د العجريب
وع��ب��دال��ل��ه ال��وي�����س وفا�ضل
مندين والكاتب �ضيف زيد وقد
اطم�أنوا على �صحته ومتنوا له
ال�شفاء العاجل .وال�صفحة
ال��ف��ن��ي��ة تتمنى ل��ه موفور
ال�صحة والعافية وحمدا لله
على �سالمتك �أبا خليفة.

يواصل تصوير

«وما أدراك ما أمي»
يوا�صل الفنان ح�سني املهدي ت�صوير م�شاهد م�سل�سله اجلديد
«وما �أدراك ما �أمي» ،من ت�أليف علي دوحان ،و�إخراج
ح�سني احلليبي ،ومن املقرر عر�ضه خالل املو�سم
الرم�ضاين املقبل .2019
و���ش��ارك «امل��ه��دي» جمهور ح�سابه ال�شخ�صي
على موقع «�سناب �شات» ،ب�صورة جتمعه مع
خم��رج العمل ،وعلق عليها قائال« :املخرج
ح�سني احلليبي» .وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل
�إلى جانب ح�سني املهدي ،الهام الف�ضالة،
وفاطمة ال�صفي ،وه��ن��ادي الكندري ،وهيا
ال�شعيبي ،ويعقوب عبد الله ،و�شيالء �سبت،
وحممد العجيمي ،ورتاج العلي .وك�شف ح�سني
املهدي عن م�شاركته يف م�سل�سل «مو�ضي قطعة
من ذه��ب» ،ال��ذي يجري ت�صويره حاليا يف
مناطق متفرقة بالكويت ،وهو من ت�أليف حمد
الرومي ،و�إخراج منري الزعبي.
وخا�ض الفنان ح�سني امل��ه��دي ،ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي بعملني دراميني ،الأول
م�سل�سل «م��ع ح�صة قلم» ،من ت�أليف علي
دوح��ان ،و�إخ��راج مناف عبدال ،وامل�سل�سل
الثاين «عربة �شارع» ،من ت�أليف حمد الرومي،
و�إخراج منري الزعبي.

خالد البريكي وليلى عبد اهلل

يتصدران بوستر «ودي أتكلم»

ك�شف الفنان خالد الربيكي عرب ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام» ،عن
البو�سرت الر�سمي لفيلم «ودي �أتكلم»،
املقرر عر�ضه خالل ال�شهر املقبل يف
دور ال�سينما الكويتية.
وت�صدر خالد الربيكي ،البو�سرت اخلا�ص
بالفيلم ،ومعه الفنانة ليلى عبد الله،
وعلق قائال« :ودي �أتكلم قريبا يف �صاالت
ال�سينما  5دي�سمرب».
ي�شارك يف بطولة الفيلم �إل��ى جانب
خالد الربيكي ،وليلى عبدالله ،كل من
عبداملح�سن القفا�ص ،وحممد عا�شور،
وجا�سم النبهان ،وجمال الردهان،
وحممد احلملي ،وعبدالله اخل�رض،
وجمال ال�شطي ،وعبدالله الب�صريي،
وه���و م��ن ت ��أل��ي��ف و�إخ������راج �صادق
بهبهاين.
يذكر �أن م�سل�سل «دم���وع الأف��اع��ي»،
هو �آخ��ر عمل فني �شارك فيه الفنان
خالد الربيكي ،وهو من بطولة ح�سني
املن�صور ،زهرة عرفات ،هند البلو�شي،
حممد العلوي� ،شهاب حاجية ،غدير
ال�سبتي ،ومن ت�أليف خليفة الفيلكاوي،
و�إخراج نهلة الفهد.

• خالد البريكي

• حسني
املهدي

�أبدى الإعالمي الكويتي �صالح الرا�شد عرب ح�سابه ال�شخ�صي
على تطبيق «�سناب �شات» ،ر�أي��ه يف م�شاركة الفنانات
بالإعالنات.
ون�رش «الرا�شد» عدة تدوينات ،قال فيها�« :أنا مو �ضد �أن
الفنانات ،ي�سوون �إعالنات لأنه يعترب م�صدرا ثانيا للدخل،
وهو �شيء حلو» .و�أ�ضاف« :يعني كل �أ�سبوع �إعالن �أو اثنني
يف الأ�سبوع ،ومو حق �أي منتج لأن هذه مهمة الفا�شين�ستات
والبلوقرز» .وك�شف الإعالمي �صالح الرا�شد حقيقة رف�ضه
ال��زواج من زميلته الفنانة البحرينية �شيالء �سبت� ،إثر
�شائعة جمعت بينهما ،و�أف��ادت ب�أنهما مرتبطان ،وقال
«الرا�شد» ،يف ت�رصيحات �صحافية« :لو �أموت ما �أتزوجها»،
مو�ضحا �أنه يعتربها �شقيقته وتربطهما عالقة �صداقة قوية،
كما �أ�شار �إلى �أن هناك عمال جديدا �سيجمعهما معا .ويطل
الإعالمي �صالح الرا�شد على جمهوره خالل الفرتة املقبلة،
يف برنامج جديد� ،سيكون منوعا وخمتلفا من حيث الفكرة
وال�ضيوف ،من الفنانني وال�شخ�صيات الأجنبية.

تعاون جديد بين خالد الصاوي

ومحمد رمضان

بعد جلسة فنية

�أعرب الفنان حممد رم�ضان ،عن �سعادته الغامرة بعد لقائه
مع الفنان خالد ال�صاوي ،يف جل�سة تعاون فني جديدة ،دون
�أن يذكر التفا�صيل.
ون�رش حممد رم�ضان ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
تبادل ال�صور والفيديو « �إن�ستغرام»� ،صورة جتمعه مع
خالد ال�صاوي ،وعلق عليها قائال�« :صديقي النجم الكبري
خالد ال�صاوي نورتني امبارح ،كانت قعدة جميلة يف ُحب
الفن ،والبلد ،والنا�س ..ربنا يدمي املحبة ..انتظرونا
قريبا».
ويعد فيلم «الديزل» ،هو �أحدث �أعمال حممد رم�ضان ،الذي
ناف�س به خالل مو�سم عيد الأ�ضحى ال�سينمائي املا�ضي ،كما
�أعلن منذ �أيام ،عن تعاقده مع �رشكة «العدل جروب» على فيلم
جديد� ،سيبد�أ التح�ضري له خالل الفرتة املقبلة.

نوال لم تتخذ قراراً بانضمامها إلى «آراب أيدول»
 ...وتتمنى أال يتكرر خالفها مع أحالم
�أكدت الفنانة نوال الكويتيةّ � أن قرار م�شاركتها يف
برنامج «�آراب ايدول» ،مل ُيح�سم ب�شكل ر�سمي ،وال
يتعدى الأمر �إطار الكالم ،كما �أ�شارت �إلى عالقتها
الطيبة مع الفنانة� أحالم التي و�صفتها بـ «الأخت
والزميلة» ،ومتنت �أال يتكرر اخلالف الذي ح�صل
بينهما �سابقًا.
وقالت نوال ر ًّدا على �س�ؤال حول م�شاركتها كع�ضو
جلنة حتكيم يف برنامج «�آراب �أيدول»« :مل يت�أكد � ّأي
�شيء حتى الآن� .سبق �أن تكلموا معي يف املو�ضوع،
ولكن ال �شيء ر�سم ًّيا .حال ًّيا� ،أنا �أركز على �ألبومي،
وال ميكنني �أن �أن�شغل ب� ّأي �شيء �آخر عند ان�شغايل
بالألبوم.
وعن م�صالتحها التي متت مع الفنانة �أحالم ،بعد
قطيعة ا�ستمرت �سنوات ع��دة ،من خالل مداخلة
�أجرتها مع برنامج «جمموعة �إن�����س��ان»� ،أثناء
ا�ست�ضافة �أحالم ،علقت« :عالقتنا جميلة ج ًّدا ،ونحن
على توا�صل دائم ،نحن زمالء قبل كل �شيء و�أخوات،
و�أمتنى � اّأل يح�صل � ّأي خالف بيننا م�ستقبلاً ».
وتابعت نوال« ،نحن كنا قد تواعدنا ،على � اّأل
يح�صل � ّأي خالف بيننا ،وعدنا وكررنا هذا
الوعد جمد ًدا».
كالم نوال جاء خالل مقابلة معها يف برنامج
«  »MBC Trendingالذي ُيعر�ض على
قناة .MBC 4
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