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السلمان :دعم إيجابي ال محدود يقدمه المجلس الوطني للثقافة

«الرحمة» برؤية إخراجية وفريق عمل
جديدين في الدسمة  ...اليوم
تنطلق عرو�ض م�رسحية «الرحمة» يف
الثامنة من م�ساء اليوم على �صالة
م�رسح الد�سمة .وق��د ��صرح رئي�س
جمل�س �إدارة فرقة امل�رسح الكويتي
الفنان �أحمد ال�سلمان ان الفرقة �ستعيد
عرو�ض م�رسحية «الرحمة» الفائزة
بجائزة اف�ضل عر�ض م�رسحي متكامل
�ضمن مهرجان الكويت امل�رسحي يف
دورت��ه الأخ�يرة باال�ضافة �إل��ى �أربع
جوائز ا�سا�سية .وت�أتي �إعادة العر�ض
ب��ر�ؤي��ة �إخ��راج��ي��ة متجددة يقودها
الفنان املتميز في�صل العبيد مع فريق
عمل متجدد تنفيذا لرغبة جمل�س �إدارة
الفرقة باالعتماد على عنا�رص الفرقة.
ويف م�ستهل ت�رصيحه ثمن الفنان �أحمد
ال�سلمان الدعم االيجابي الذي يقدمه
املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب وق��ط��اع الفنون على وجه
اخل�صو�ص باال�ضافة للجهود الكبرية
لإدارة امل�رسح واي�ضا تعاون الفرق
امل�رسحية من اجل اجناح اعادة هذه
التجربة املرتقبة.
و�أ�شار ال�سلمان �إلى ان �إعادة عرو�ض
م�رسحية «الرحمة» ت�أتي �ضمن خطة
الفرقة لتلبية ع��دد من االلتزامات
الفنية املحلية والعربية والدولية
مت��ت جدولتها على م��دى املو�سم
اجلديد.
من جانبه قال الفنان في�صل العبيد
انه حر�ص على تقدمي ر�ؤية �إخراجية
ا�ضافية وم��ت��ج��ددة لن�ص م�رسحية
«الرحمة» الذي كتبه الكاتب العراقي

• �أحمد ال�سلمان

ال��ق��دي��ر ع��ب��داالم�ير �شمخي وال��ذي
تعاونت معه فرقة امل�رسح الكويتي
ع�بر ع���دد م��ن الأع���م���ال امل�رسحية
ال�سابقة.
وق���ال ال��ع��ب��ي��د« :ام����ام االل��ت��زام��ات
املتعددة لفرقة امل�رسحية لتلبية
عدد من الدعوات الر�سمية ونظرا لفوز
«الرحمة» بجائزة اف�ضل عر�ض متكامل
خالل مهرجان الكويت امل�رسحي يف
دورته الأخرية  .2018باال�ضافة حل�صد
جوائز �أخ��رى ا�سا�سية ومنها جائزة
اف�ضل ممثل دور اول ،وجائزة الراحل
كنعان حمد للفنان علي احل�سيني،
وجائزة اف�ضل ممثل واعد للفنان مهدي
الق�صاب ،وجائزة اف�ضل ديكور التي
ت�رشفت بالفوز بها .فقد قررت فرقة
امل�رسح الكويتي اعادة تقدمي عرو�ض

«الرحمة» بر�ؤية ومعاجلة �إخراجية
متجددة وفريق عمل يعتمد على عنا�رص
الفرقة .حيث �سي�شارك يف العر�ض
اجلديد كل من علي احل�سيني و�سماح
وعبدالله الرتكماين ومهدي الق�صاب
و�أحمد العو�ضي باال�ضافة �إلى الفنان
ال�شاب عبدالله البلو�شي».
بدوره قال الفنان علي احل�سيني الفائز
بجائزة اف�ضل ممثل دور اول« :ان عر�ض
«الرحمة» يف جتربته اجلديدة ي�أتي
مبوا�صفات وحلول ا�ضافية تر�سخ جي ًال
ومرحلة مهمة من تاريخ فرقة امل�رسح
الكويتي وجي ًال من الكوادر ال�شابة يف
خمتلف قطاعات احلرفة امل�رسحية
الذين ميثلون رهان ًا م�ستقبلي ًا مل�سرية
امل����سرح يف الكويت ب�شكل ع��ام».
وا�شار �إلى ان فرقة امل�رسح الكويتي
وم�رسحية «الرحمة» ام��ام جمموعة
من االلتزامات واالرتباطات الفنية
لتقدمي العر�ض يف عدد من املحافل
واملهرجانات العربية والدولية خالل
الفرتة املقبلة باال�ضافة للتح�ضري �إلى
مهرجان الكويت امل�رسحي يف دي�سمرب
املقبل.
ويف ختام ت�رصيحه قال الفنان �أحمد
ال�سلمان�« :إن الدعوة مفتوحة جلميع
ع�شاق امل�رسح واي�ضا طلبة املعاهد
الفنية املتخ�ص�صة واجلامعات
والكليات الر�سمية واخلا�صة للتوا�صل
مع ه��ذا ال��ذي �سيكون اح��د �سفراء
امل�رسح يف الكويت �إلى املهرجانات
امل�رسحية العربية والدولية».

شيالء سبت بدأت تصوير
مسلسل «سجالت خالية»

توا�صل الفنانة �شيالء �سبت ت�صوير م�سل�سلها اجلديد «�سجالت
خالية» ،الذي يجري ت�صويره حاليا يف الكويت مب�شاركة
نخبة من جنوم الدراما الكويتية ،من بينهم الفنان القدير
حممد جابر ،وبقيادة املخرج حممود الدوامية.
و�شاركت �شيالء جمهورها ع�بر ح�سابها ال�شخ�صي
على تطبيق «�سناب �شات»� ،صورا من كوالي�س ت�صوير
العمل وعلقت عليها قائلة« :مع خمرج العمل حممود
الدوامية».
وانتهت الفنانة �شيالء �سبت قبل �أي��ام قليلة من ت�صوير
امل�سل�سل الكوميدي «�سواها البخت» ،من بطولة �أحمد
العونان ،حممد ال�صرييف ،بدور عبدالله ،فهد البناي ،هدى
حمدان ،وغريهم ،وهو من ت�أليف حممد الكندري ،و�إخراج
ح�سني �أبل.

التفاصيل الكاملة لهروب نجوم الدراما المصرية

• غادة
عبدالرازق

إلى اليوتيوب والفضائيات الخليجية
يبدو � ّأن ا�ستغاثة الفنانة غادة عبدالرازق
�ضد احدى ال�رشكات امل�رصية املهيمنة على
�إنتاج وعر�ض وت�سويق الدراما امل�رصية،
لن متر مرور الكرام ،فرغم تراجعها وحذف
ريا من جنوم وجنمات
املن�شور� ،إال � ّأن عد ًدا كب ً
الفن امل�رصي ،بد�أوا الت�شاور مع �رشكات
�إن��ت��اج م�ستقلة ،لت�صوير �أع��م��ال ملو�سم
درام��ا رم�ضان  2019تُ عر�ض
ح�رصيا على
ًّ
موقع اليوتيوب �أو املواقع املثيلة� ،أو يتم
ت�سويقها
ح�رصيا للف�ضائيات اخلليجية.
ًّ
��سرا ،والأ�سماء
امل�شاورات ال تزال تدور
ًّ
امل�شاركة كلهم من جن��وم ال�صف الأول،
خا�صة و�أن��ه��م ي�شعرون بالظلم ،بعدما
فر�ضت عليهم القرارات اجلديدة لتخفي�ض
ثمن �رشاء حقوق بث امل�سل�سالت ،لي�صبح
 70مليونً ا بحد �أق�صى ،التنازل عن ن�صف ما
يتقا�ضونه ،وبع�ضهم �أجرب على تقا�ضي ربع
�أجره عن �أعماله ال�سابقة ،اذا ما رغب يف
العمل جمد ًدا.
وطالت �أزمة الأجور الفنان عادل امام الذي
يرف�ض تخفي�ض �أج��ره ،ا�ضافة �إلى النجم
يحيى الفخراين ،والفنانة غادة عبدالرازق،
كما ت�سبب القرار الأخري لتنظيم �رشاء حقوق

البث ،يف امتناع �رشكات �إنتاج كربى مثل
«العدل جروب» عن تقدمي م�سل�سالت جديدة
ملو�سم دراما رم�ضان  ،2019ويف الطريق
�رشكات �إنتاج �أخرى �ستتخذ القرار نف�سه،
ب�سبب ع��دم اجل��دوى االقت�صادية ،اال اذا
جنحت املفاو�ضات مع القنوات الف�ضائية
اخلليجية� ،أو مت احل�صول على حمالت
اعالنية ك�برى تغطي تكلفة العر�ض على
موقع اليوتيوب.
ُيذكر � ّأن غادة �أطلقت �أول ا�ستغاثة �ضمن كبار
جنوم الفن امل�رصي ،م�ؤكدة �أنها تواجه
حربا من جمموعة «الإع�لام للم�رصيني»،
ً
امل�ستحوذة على �أغلب القنوات الف�ضائية
امل�رصية ،و� ّأن هناك رغبة يف منعها والعديد
ان املجموعة
من زمالئها من العمل ،وقالت ّ
تدعي ملكيتها جلهة �سيادية يف م�رص.
ّ
غ��ادة كتبت �رصخة اال�ستغاثة و�أغلقت
منعا لأية �أزمات ،وقالت:
خا�صية التعليق
ً
«يا جمهور �أنا بتحارب من جمموعة ا�سمها
«الإع�لام للم�رصيني» ،م�ش عايزنيّ ا�شتغل
ال�سنة دي يف الدراما ،م�ش �أنا ب�س ،نا�س
كتريررر ج ًّدا فنانني ،وبيقولو هنقعدكم يف
البيت ولو عاجبكم.

• م�شهد من م�رسحية «الرحمة»

بعد غياب خمس سنوات

حفل موسيقي لزياد الرحباني
 30نوفمبر بالتجمع الخامس

املو�سيقار
ك�شف
ال���ل���ب���ن���اين زي����اد
الرحباين عن تقدميه
اً
حفل مو�سيق ًيا يوم
 30نوفمرب احلايل
على �أحد امل�سارح يف
التجمع اخلام�س،
واحل��ف��ل ي ��أت��ي بعد
غ���ي���اب ا���س��ت��م��ر 5
�سنوات عن �إحيائه
احل��ف�لات يف م�رص،
ومن املقرر �أن يقدم
اً
حافل
برناجما
خالله
ً
بالأعمال الغنائية
وامل���و����س���ي���ق���ي���ة،
صرا م�سرية
خم��ت���� ً
ب�������د�أت يف مطلع
ال�سبعينات� ،إذ ي�ضم
ً
ع��ازف��ا
احل��ف��ل 50
وم���ن�������ش��� ًدا .وك���ان
• زياد الرحباين
«الرحباين» قد ك�شف
ؤخرا ،عن تعاونه
م� ً
مع والدته الفنانة الكبرية فريوز ،لإنتاج �أغنية جديدة ،لينهي
بذلك قطيعة بينهما ا�ستمرت ل�سنوات طويلة.

خالد أرغنش يتوجه إلى
مصر للقاء أمير كرارة
ي�ستعد ال��ف��ن��ان الرتكي
خ���ال���د �أرغ���ن�������ش خ�لال
الأي��ام احلالية ،لتح�ضري
دوره امل��ق��رر �أن ي�شارك
ب��ه يف ال��ف��ي��ل��م امل�رصي
«ك��ازاب�لان��ك��ا» م��ع الفنان
�أم�ير ك��رارة ،وم��ن املقرر
�أن ي�صل خالد �أرغن�ش �إلى
م�رص نهاية �شهر نوفمرب
احل���ايل ،لت�صوير بع�ض
امل�����ش��اه��د يف ال��ق��اه��رة،
وبعدها ي�سافر مع جميع
�أبطال العمل �إلى املغرب
ال�ستكمال ت�صوير امل�شاهد
املتبقية له هناك.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر � ّأن فيلم
«كازابالنكا» ،من بطولة
�أمري كرارة ،وغادة عادل،
وعمرو عبداجلليل ،ودالل
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،وحم��م��ود
ال��ب��زاوي ،و�أح��م��د دا���ش،

«االسطوانة المشروخة»
ا�ستعان املطرب �سامو زين
ب�شقيقه ا�سماعيل االبر�ص
الخ��راج كليبه اجلديد الذي
ي��ح��م��ل ا���س��م «اال���س��ط��وان��ة
امل�رشوخة» وهي �إحدى �أغنيات
البوم �سامو الأخري «لو عمري
يرجع» الذي طرحته «مزيكا»
يف �أغ�سط�س املا�ضي ,و�ضم 8
اغنيات ..الكليب مت ت�صويره
يف �أملانيا وا�ستغرق ت�صويره
يومني ..وهو من كلمات احمد
علي مو�سى و�أحل����ان مدين
وتوزيع طارق« ..اال�سطوانة
امل�رشوخة» من املقرر طرحه
على عدد من القنوات الف�ضائية
• �سامو زين
كدعاية للألبوم اجلديد وهو
ثاين كليبات �سامو زين من
الألبوم بعد كليب «�أول ما تبت�سميلي» و�سوف يعر�ض الكليب
اجلديد على قناة «مزيكا» الف�ضائية اخلمي�س املقبل بح�سب بيان
�أ�صدرته ال�رشكة املنتجة.

• خالد �أرغن�ش

سميرة سعيد أحيت حف ً
ال
ضخم ًا على مسرح القرية
العالمية بدبي

سامو زين يستعين بشقيقه
إلخراج كليبه الجديد

بالإ�ضافة �إلى املمثل الرتكي
خالد �أرغن�ش ال�شهري با�سم
«ال�سلطان �سليمان» ،وهو
م��ن ت�أليف ه�شام هالل،
وم��ن �إخ���راج بيرت ميمي،
ومن �إنتاج وليد من�صور.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ك��ان
بع�ض امل��واق��ع الرتكية
قد تناول موافقة املمثل
الرتكي على امل�شاركة يف
عمل م�رصي ،وذك��ر موقع
 Gecceالرتكي � ّأن �أرغن�ش
�أُعجب بالدور الذي ي�ؤديه
يف فيلم «كازابالنكا» ،و�أنه
دور حموري ،لذا مل ي�ستطع
رف�ضه ،وزع��م املوقع �أنه
ح�صل على مليون دوالر
مقابل م�شاركته يف الفيلم،
وهو الأجر الذي نفاه منتج
الفيلم ول��ي��د من�صور يف
ت�رصيحات �صحافية.

• �سمرية �سعيد

�أ�شعلت الفنانة �سمرية �سعيد �أج��واء م�رسح
القرية العاملية ،مبدينة دبي الإماراتية،
خالل حفلها الغنائي ال�ضخم هناك ،حيث �صعدت
على امل�رسح ب�إطاللة مميزة ،وقدمت باقة
متنوعة من �أجمل �أغنياتها ،التي يتفاعل
معها اجلمهور.
و�شدت الديفا ب�أغنيات�« :إزاي �أعي�ش،
ي���وم ورا ي���وم ،حم�صل�ش حاجة،
معندي�ش �أي وقت ،هوا هوا ،م�ضمن�ش
نف�سي» ،وتفاعل اجلمهور الإماراتي،
واجل��ال��ي��ات املقيمة ،م��ع �صوت
الديفا ،ورددوا الأغاين معها مبرح
و�سعادة.
ويف نهاية احلفل �شكرت �سمرية
�سعيد جمهورها ،وقالت �إنها
ت�شعر بال�سعادة للقائهم،
كما �شكرتهم على الرتحاب،
والتفاعل مع كل �أغانيها.
ي��ذك��ر �أن احل��ف��ل م��ن تنظيم
��شرك��ة «روت���ان���ا» لل�صوتيات
واملرئيات.

• �أمري كرارة

نوال الزغبي تتألق بليلة استثنائية
في الس فيغاس بحضور آالف
من الجمهور
بح�ضور � 3آالف �شخ�ص� ،أح��ي��ت نوال
الزغبي حف ً
ال فني ًا �ضخم ًا يف ال�س فيغا�س،
حيث ظهرت على امل�رسح باطاللة مميزة
وغناء وفرح ًا
و�أ�شعلت �أجواء احلفل طرب ًا
ً
و�سط ح�ضور كثيف من جمهورها.
وتفاعل حمبو النجمة ،مع �أغنياتها التي
قدمتها خالل احلفل ،والذين ح�رضوا
م��ن كافة ال��والي��ات الأمريكية،
م���رددي���ن �أغ��ان��ي��ه��ا اجل��دي��دة
والقدمية.
يذكر �أن النجمة الذهبية
ت�ستعد خالل الفرتة املقبلة
الط�لاق الأل��ب��وم اخلا�ص
ب��ه��ا ،ح��ي��ث تعاونت
م�ؤخرا مع املوزع ندمي
ال�����ش��اع��ري ،وال����ذي
انتهى من توزيع �أغنية
جديدة ويعترب �أول تعاون
يجمعهما والأغنية من �أحلان
عمرو م�صطفى ،وكلمات
خالد تاج الدين.

• نوال الزغبي

