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مقدم����ة برامج »عّبرت« 
عن استيائها لطريقة إخراج 
برنامجها لدرجة ان الناس 
ليما يشوفونها يضحكون 
عليها ألنه ما فيه مونتاج.. 

الطيور على أشكالها تقع!

ممثل مو »حامد« ربه 
انه قاعد يش���تغل مع 
فنان كبير قاعد يسولف 
عنه بطريق���ة غريبة 
 چدام ربعه بالديوانية..

صچ منكر حسنة!

مونتاج غريبة
ممثل���ة هاألي���ام تعيش 
»ليال���ي« صعب���ة بع���د ما 
بخس احد املنتجني حقها في 
ترتيب اسماء ابطال مسلسله 
 الل���ي ينع���رض هاألي���ام..

اهلل يعينچ!

حق

شمة وشقحة وخزنة

على ذات الخط

المشاهد الممنوعة

ال شك في أن فكرة مسلسل »العقيد شمة« وتزامنها 
مع دخول املرأة الكويتية السلك العسكري هذا العام 
جعل من متابعته أمرا ظريفا وواقعيا في آن وان كانت 
املبالغة قد دخلت في بعض املشاهد اال ان املفارقات 
الكوميدية املرحة وكيفية تصرف املرأة العسكرية قد 
جعال منه محطة ظريفة على قناة فنون نستمتع بها 
مع هبة الدري بدور املالزم »نقلة« وهدى اخلطيب 

»شمة« وشقحة وخزنة وغيرهن.

مسلس���ل سوري آخر س���ار على ذات اخلط مع 
مسلس���ل »الرحايا« مبشاهد غريبة بدت مقحمة اذ 
قدمت لنا احدى حلقات مسلسل »عن اخلوف والعزلة« 
مشهدا غاية في التسطيح والتسخيف عندما تصادف 
الفتاة وهي برفقة صديقها ابن خالتها فيرتبك صديقها 
الذي يخاف ان يخبر اهلها برؤيتهما معا فتطمئنه 
الفت���اة بان ابن خالتها لن يقول ش���يئا الهلها عما 
رآه النها ببساطة تعرف انه شاذ جنسيا، ومن هذا 

املنطلق لن يتجرأ على قول شيء.

رغم ان فيلم »الباطنية« عند عرضه وبعده أخذ 
من الضجة والشهرة ما لم يأخذه أي من أفالمها اآلخر 
اال ان املسلسل ورغم تسارع أحداثه املغلفة أحيانا 
بلمحات كوميدية ورغم تضمنه ما يسلي املشاهد من 
جرمية قتل ومطاردات بني رجال الشرطة والتجار 
ورغم انه احتل املركز األول في عدد املشاهد املمنوعة 
والتي رفضت الرقاب���ة التلفزيونية باحتاد االذاعة 
والتلفزيون في مص���ر اجازتها كونها تنتقد رجال 
الشرطة وتتحدث صراحة عن فساد بعض املسؤولني 
في الدولة ورغم جنومية غ���ادة عبدالرازق ورغم 
ورغم... اال انه لم يستطع ان يكون من املسلسالت 

البارزة هذا الشهر.

مشهد من مسلسل »العقيد شمة«

خوش مواضيع

وكأن املشاكل واألزمات واملواضيع التي نعاني 
منها قد ُحّلت ليتسنى لصناع املسلسالت الدرامية 
ان قدحوا ش���رارات مخيالته���م وينطلقوا بها على 
فضائياتنا، فماذا نستطيع ان نسمي ما شاهدناه في 
مسلسل »الرحايا« سوى انه مشهد لن تنساه الدراما 
العربية أبدا عندما يدخل »حمادة« مع صديقه شقة 
بهدف السهر فقط ليفاجأ بخمس سيدات يلتففن حوله 
ويحاولن استمالته بطرق عدة وهو يرفض االنصياع 
لهن كونه يرفض احلرام، فما كان من إحداهن إال أن 
أقفلت الباب وأكدت له انه لن يخرج اال بعد ان ينفذ 
ما تريد فاستمر »كازانوڤا الرحايا« بالرفض حتى 
قيدته بحبل ليتراجع عن رأيه ليقوم بعدها الشاب 
بحيلة عبر طلب فكه وما ان تفكه حتى يهرب ويقفز 
من البلكونة، ليتحسروا على هروبه كونه وسيما 

جدا ولم يروا في البلدة أجمل منه.

مسلسل »الرحايا«

عبداملنعم عمايري »عن اخلوف والعزلة«

غادة عبدالرازق في مسلسل »الباطنية«

السؤال
يقول املثل: اللي ما يعرف الصقر..

أ - يقليه
ب - يشويه

ج - يبيعه

يقدم الفنان عبداحملسن النمر دورا 
جريئا في طرحه من خالل مسلس���ل 
»رس���ائل من صدف« للمؤلف الشاب 
عبدالعزيز احلشاش حيث يقدم خالل 
العمل 3 مراح���ل عمرية او اكثر، فمع 
بداية املسلسل يطل النمر علينا بدور 
شاب مراهق عمره 18 سنة، واملصيبة 
ان املخرج معطيه كلوز على جتاعيد 
وجهه، واملعروف ان النمر صك عمره 

اخلمسني.

من األمور املبالغ فيها في مسلسل 
»أم البن�����ات« ه��و ه��روب الفنانة 
بثين��ة الرئي��سي من خالل دخولها 
في ش���نطة س���ف��ر والغري��ب في 
املوضوع ان خال���د البريكي يحمل 
الش���نطة ويوصلها للسيارة وكأنه 
حامل بعض الكيلوات مو فوق الستني 
كيلو، ياهبة حمادة في وايد خطط 
علشان تنحاش من البيت مو بشنطة 

سفر.. اهلل يهداچ.

م����ن األدوار الغريب����ة العجيبة دور 
الفنانة مرام والفنان محمد احلملي اللذين 
شكال ثنائيا كوميديا في مسلسل »دمعة 
يتيم« حيث يؤدي احلملي دور ابن مرام، 
وركزوا ابن مرام شلون؟ محمد عمره 23 
سنة ومرام عمرها 30 سنة يعني مرام 
متزوجة واهي بس����ن ال� 7 سنوات، لو 
مرام يبني عليه����ا الكبر اوكي، مكياجها 
وقصة شعرها مخليتها زوجة احلملي 

مو امه عاد.

اللي  مسلس���ل »امرأة وأخرى«، 
يش���وفه يحس انه في 5 مسلسالت 
اخرى وكل عايله مسلسل بروحها، 
عصابات وص���راخ وطراقات وكأنك 
تشوف مسلسل »عيون من زجاج« 
ومش���اهد فاطم���ة عبدالرحيم أوڤر 
وكأننا مو بالكوي���ت واملصيبة ان 
عندنا رئيس العصابة وال احد يدري 
عنه وميشي يطق العالم وبزمانه ما 

طاحوا من ايده.

مبالغات درامية

»امرأة« وخمسة مسلسالت »أخرى«الحملي ولد مرام.. معقولةبثينة تنحاش بشنطة سفرالنمر 50 سنة ويمثل دور 18 

بشار جاسم
مبالغ��ات درامية 
100% زاوي��ة جديدة 
نكش��ف من خاللها 
املبالغات في  كمي��ة 
العديد م��ن األعمال 
املعروضة حاليا سواء 
في الش��خصيات او 
التأليف  او  اإلخراج 
وغيره��ا من األمور 
التي نحاول من خاللها 
ان ننبه فريق العمل 
اليه��ا ليتالفوها في 

االعمال القادمة.

فاطمة عبدالرحيممرام ومحمد احلمليبثينة الرئيسيعبداحملسن النمر

نادين عجرم

)فريال حماد(النجمة هبة الدري في االستديو

املعد علي حيدر

)أسامة البطراوي(حصة اللوغاني مع الشيخ دعيج اخلليفة ومسؤولي شركة النظارات أثناء الغبقة

نادين عجرم إلى القفص الذهبي

بيروت ـ ندى سعيد
دخلت نادين عجرم شقيقة الفنانة نانسي عجرم القفص الذهبي 

يوم االحد املاضي وذلك في كنيسة مار مارون جعيتا.
وقد ارتبطت نادين برجل االعمال فارس فتوحي، وكانت نانسي 
شاهدة على الزواج وبعد انتهاء مراسم الزفاف توجه احلاضرون 
الى تناول العشاء في فندق »رويال« الضبية. وثوب العروس كان 

من تصميم املصممة اللبنانية ميراي داغر.
جاء زواج نادين شقيقة نانسي الصغرى بعد مرور اقل من عام 
ونصف العام على زواج نانس���ي، وبذلك تكون عائلة نانسي قد 

شهدت زواج ابنتيها نانسي ونادين في اقل من عامني.

بعد زواج شقيقتها نانسي

حصة اللوغاني »سنو وايت« المذيعات لجمال عيونها
خالد السويدان

جميل ان نرى الوجوه االعالمية 
الكويتي����ة موج����ودة ف����ي مجال 
االعالنات على مس����توى الكويت 
واخلليج والوطن العربي، وهذا ان 
دل فإمنا يدل على مدى وصولهم الى 
قلوب الناس بشكل جميل وسريع 
وم����ن هذا املنطلق أقامت ش����ركة 
اوبتيكال ساباليز غبقة رمضانية 
لالعالمية املتميزة حصة اللوغاني 
مبناسبة اختيارها كوجه اعالمي 
لعدسات »بيال سنو وايت« والتي 
أطلقتها اخيرا باالس����واق والتي 
متي����زت مبواصف����ات خاصة من 
ناحية تعدد ومتيز االلوان املبتكر 
واجلودة العالية غير املتوافرة في 
أي عدس����ات اخرى سواء محلية 
أو عربي����ة. وقد ص����رح ابراهيم 
علي وهبي املدير العام للش����ركة 
من خالل املؤمت����ر الصحافي بأن 
اختيار حصة لهذه العدسات يعود 
جلمال عيونها ومتتعها بشعبية 
جارفة لدى الشباب، كما انها متتاز 
بلوك شبابي مميز اضافة الى ذلك 
تعتبر النجمة الثالثة للعدسات بعد 
االعالمي����ة حليمة بولند والفنانة 

زينب العسكري.
واضاف قائ����ال: بالنيابة عني 

مرحل����ة متقدمة جدا ف����ي مجال 
االعالم ووجود ومشاركة االعالمية 
حصة اللوغاني لم يأت من فراغ 
وامنا ملكانتها االعالمية وشعبيها 
 في الكويت عل����ى وجه التحديد.
أما »سنووايت« االعالميات حصة 
اللوغاني فعبرت عن شعورها قائلة: 
شكرا لكم على حضوركم وهذا الدعم 
ال استطيع ان أنساه وجيتكم على 
عيني وراس����ي من فوق وأنا جدا 
س����عيدة الختياري ألمثل شركة 
اوبتيكال ساباليز »نظارات كيفان« 
والتي له����ا تاريخ عريق في عالم 

وعن رئيس مجلس ادارة الشركة 
وائل الصبيح نتقدم بالشكر الى 
الشيخ دعيج اخلليفة الصباح على 
رعايته لهذه الغبقة الرمضانية والى 
االعالمية حصة اللوغاني في هذه 
املشاركة اجلميلة. من جهته، أعرب 
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة عن 
سعادته باملناسبة قائ ال: شي جميل 
أن ن����رى وجوها كويتية اعالمية 
تصل الى مرحلة متقدمة من االعالن 
على مستوى راق سواء للمنتجات 
احمللية أو العربية أو حتى العاملية 
وه����ذا يدل على انن����ا وصلنا الى 

النظارات والعدسات وشرف كبير 
لي ان اكون واحدة من اختيارهم، 
وان شاء اهلل أكون عند حسن ظن 
اجلميع. أما املنسق االعالمي الزميل 
جمال العدواني فقال: شرف كبير 
لي التنسيق لهذه الدعوة والغبقة 
الرمضانية في حضور الشيخ دعيج 
اخلليفة ووائل الصبيح واالعالمية 
املتميزة حص����ة اللوغاني وكثير 
من الوجوه االعالمية والصحافة 
والتلفزيون، وهذا بحد ذاته دعم 
لكل االعالميني الكويتيني ووصولهم 

الى مرحلة متقدمة جدا.

اختيرت كوجه إعالمي إلحدى شركات النظارات

»fm ساعات »ألماس« وشاليهات »ملكية« الليلة في »كنز

مفرح الشمري
متنت النجمة هبة الدري مقدمة البرنامج 
اليومي »كن���ز fm« الذي يعده علي حيدر 
وخديجة دشتي ومن اخراج نايف الكندري 
الفوز جلميع املستمعني الليلة وخصوصا 
مشتركي زين بعد ان زادت اجلوائز الثمينة 
املقدم���ة من الش���ركات الراعي���ة »زين«، 
»األنباء«، »ش���ركة البت���رول الوطنية«، 
»مصممة االزياء الكويتية فريدة النوبي«، 
»كوالتي نت«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»كون سبت«، »اطياب املرشود«، »اجلوثن 

جاليري« وغيرها وذلك من باب التشجيع 
للمشاركة املستمرة في هذا البرنامج.

بدليات

اعتذرت هبة الدري ملستمعي برنامجها 
عن »بدلياتها« التي س���يطرت عليها في 
احللقة املاضية االمر الذي دعا جمهورها 

للقول: »بدلياتچ عسل على قلوبنا«.

رامي وجميل واالتصاالت

رامي الش���عار وجمي���ل اقبال يقومان 

بعمل كبير في تنسيق اتصاالت البرنامج 
وذلك بعد ان يختارها »الكمبيوتر« بطريقة 
عش���وائية بحضور مراقبني من االعالن 

التجاري.

فالشات جديدة

شهدت احللقة املاضية فالشات جديدة 
من ابداع مخرج البرنامج نايف الكندري 
نالت استحسان املستمعني الذين طالبوا 
الكندري بالتجديد دائما في فالشات البرنامج 

حتى تعطيهم احلماس للمشاركة.

برعاية »زين« و»األنباء« و»منتزه خليفة السياحي« وآخرين


