
الخميس
3  سبتمبر 2009

27
الفنية

منتج »نفى« كالمه عن 
أحد الشعراء بعدما شاف 
الصچية من هالشاعر 
الل���ي قاع���د يعامل���ه 
 ب���كل أدب واحت���رام..

صچ منتج بوربع!

ممثل���ة كان���ت »متأملة« ان 
أحد املخرجني يعطيها حقها في 
مسلسله اللي ينعرض احلني بس 
انصدمت وتضايقت واحلفت انها 
ما راح تشتغل معاه مرة ثانية.. 

خير إن شاء اهلل!

تعامل صدمة
ممثلة مو كويتية ما »سلمت« 
من لسان أحد املنتجني اللي المها 
وايد على تأخيرها عن لوكيشن 
التصوي���ر ألن األع���ذار الل���ي 
 قالتهم ما متش���ي على هندي..

صچ أم شالاّخ!

خ شلاّ

»أبوفريدة وأبوقتادة«

أعلم »بالمقلوب«

رأفة بعقولنا

يتابع برنامج »أبوقتادة وأبونبيل« مسيرة حلقاته 
املميزة وآخرها حلقة اإلعالم التي ناقش���ت بأسلوب 
كوميدي ظاهرة تزايد الفضائيات وبالتالي املذيعني فيها، 
كما قدمت من���اذج لبعض الوجوه اإلعالمية املعروفة 
فاحتل »أبوفريدة« حيزا من احللقة مع عبارته األشهر 

صوتك وصل.
ت »أبوقتادة وأبونبيل« انتقاد عش���وائية  ولم يفواّ
اختيار املذيعني عندما يبحث في األسواق عن شخص 
يختاره ليكون مذيعا في فضائيته اخلاصة رغم عدم 
خبرته اإلعالمة واالكتف���اء بطلته ليقوم هو بتلقينه 

ما يجب قوله.

ما قصة املسلسالت الرمضانية مع االعالم الوطنية، 
فإن كان البد من حضورها فاالجدى ان توضع بالطريقة 
الصحيحة، فمسلس���ل »متخافوش« وأثناء لقاء نور 
الشريف مع مناضل فلسطيني كان العلم الفلسطيني 
موجودا عل���ى الطاولة ولكن باملقلوب فتجد االخضر 
فوق واالسود حتت، والعكس هو الصحيح. ايضا في 
مسلس���ل »باب احلارة« جند ان العلم الفرنسي على 
الطاولة في احد املشاهد وضع باملقلوب، ويحدث هذا 
في غيرهما من املسلس���الت، ما يجعلنا نتساءل: هل 
سرعة االجناز لتسليم احللقات تؤدي الى االستخفاف 

بالعلم الوطنية ألي بلد من البلدان؟!

نحتار احيانا في توصيف بعض املسلسالت، هل 
نطلق عليها مسلسالت تاريخية او سياسية أو اجتماعية، 
ولكن املرجح ان جميعها تشترك في كونها كوميدية، 
فما نش���اهده من اخطاء فيها يجعل الكوميديا صفة 
اساسية لها، ففي مسلسل »حرب اجلواسيس« ُيكتب 
على الشاش���ة ان االحداث جتري في عام 1968 لنجد 
السيارات التي متشي في الشارع موديالت التسعينيات، 
باالضافة الستخدام س���يارة لعدة مرات وهي موديل 
الثمانينيات، واس���تخدام جهاز جتسس حديث حتما 

لم يكن يستخدم في الستينيات.

»بوقتادة وبونبيل«

لفتة رائعة

في لفتة رائعة وزاخرة للوفاء والتقدير لرفاق دربه 
في مسلسالته الس���ابقة قام املمثل محمد صبحي في 
مسلسله احلالي »ونيس وأحفاده« بوضع تتر يحمل 
أسماء الفنانني الذين شاركوا ونيس أجزاءه السابقة 
بعنوان »رحلوا ونذكرهم« وضمن القائمة سعاد نصر، 
زوزو نبيل، هدى زكي، محمد توفيق، حسني الشربيني، 
سعاد حسني، محمد رضا، عبداملنعم مدبولي، ممدوح 
وافي، ليلى فهمي، حسن حسني وغيرهم من األسماء التي 

كان لها بصمة وحضور في أجزاء »يوميات ونيس«

مشهد من مسلسل »ونيس وأحفاده«

نور الشريف »متخافوش«

مسلسل »حرب اجلواسيس«

السؤال
أين يقع برج إيڤل؟

أ ـ إجنلترا
ب ـ روما

ج ـ باريس

احالم

شمس

الزميل مفرح الشمري مع سفير املعاقني في االستديو)فريال حماد(املخرج نايف الكندريالنجمة هبة الدري

املخرج عبداهلل عبدالرسول أثناء تكرميه اللواء م.فيصل اجلزاف

النجم داود حسني

)أسامة البطراوي(لقطة من مسرحية »مارد الفريج«

الخير ينتصر على »مارد الفريج« في منطقة الشامية

»تيوب« داود حسين.. حبس األنفاس

عبدالحميد الخطيب
أقامت الهيئة العامة للشباب والرياضة مساء امس االول على مسرح الشامية 
أمسية رمضانية بحضور رئيس مجلس االدارة واملدير العام اللواء م.فيصل 
اجلزاف ونائبه لشؤون الشباب جاسم يعقوب ومدير الهيئات الشبابية املخرج 

عبداهلل عبدالرسول وعدد من اإلعالميني واجلمهور.
األمس����ية بدأت بتكرمي للمش����اركني في الورش الفنية التي يقيمها مسرح 
الشباب والتي يقودها كل من الفنان يوسف احلشاش والفنانة فاطمة الصفي 
وايضا أهدى املخرج عبداهلل عبدالرس����ول درعا تكرميية للمدير العام اللواء 
م.فيصل اجلزاف تقديرا ملجهوداته وحلرصه الدائم على رعاية املواهب الكويتية 
الشابة. تال التكرمي تقدمي عرض مسرحي لألطفال يحمل اسم »مارد الفريج« 
تناول قصة مجموعة من الصغار يجمعون القرقيعان من بيوت الفريج، لكنهم 
يدخل����ون بيتا مهجورا ويعثرون فيه على مصباح س����حري يخرج منه مارد 
ش����رير يحاول استمالتهم الى اتباع طريق الش����ر واالبتعاد عن اخلير مقابل 
ان يحقق لهم كل امنياتهم لكنهم يرفضون باس����تثناء صديقتهم »هيا« التي 
تستجيب ملغريات املارد واتبعته لفترة من الزمن لكن هاجس اخلير بداخلها 
كانت له الغلبة فعادت الى أصدقائها مفضلة طريق اخلير واالرتباط بالعادات 

والتقاليد على طريق الشر ومخالفة املجتمع.

دائم���ا يبحث عن التميز، ال يس���تهويه الغوص عند »اليال«، 
متعته احلقيقية عندما يص���ارع األمواج لكي يغوص في أخطر 
محيطات البحار، أدوات البحار والغيص معا بسيطة جدا، مركب 

صغير وعدة بسيطة يخزنها في صندوق عقله الكبير.
الفن بالنس���بة له أكس���جني احلياة حتى لو غاص في أعماق 
البح���ار ال ميكن لفنه ان ميوت، فكيف ميوت واحلياة تعيش في 

فنه، وهو النور كله الذي ينير هذه العتمة.
هذا كله اكتشفناه في املبدع داود حسني عندما خاطر بحياته 
وغاص في أعماقه لكي يكتش���ف نفسه من جديد من خالل عمله 
»D-Tube« األكثر من رائع والذي يعرض على قناة »الراي« التي 
اس���تطاعت هذا العام ان تتميز من خالل برامجها ومسلسالتها 

احمللية.
حتية كبيرة لك يا بوحسني على هذا العمل املنوع الذي استطعت 
م���ن خالله ان جتعلنا نغوص ف���ي أعماقك، ففي كل حلقة نتابع 
ونغوص في املتابعة حابسني األنفاس وأكسجيننا الذي نستنشقه 
هو إبداعك وتنويعك وإجادتك ألدوارك س���واء كانت في التقليد 

أو ف���ي فن النكتة التي نتلقاها بابتس���امة عريض���ة، فكيف لنا 
يابوحس���ني ان نبتس���م ونحن نغوص في أعماقك؟ كيف ال فهو 

اإلبداع واإلبداع هو.
كر جمهورك قبل ثالث سنوات  اسمح لي يا عزيزي داود ان اذاّ
عندم���ا توقفت عن انتاج برنامج »قرقيعان« الكل راهن على انك 
وقعت في محظور فش���ل التكرار والكل أيضا أكد مرارا وتكرارا 
ان مسلس���ل فن التقليد قد انتهى بالنسبة لداود، والكل أيضا يا 
بوحسني حبس األنفاس طوال تلك السنني ينتظرونك عند »اليال« 
على أمل ان تعود من رحلة الغوص في ذاتك والتي طال انتظارها، 
وها أنت الي���وم تعود من جديد في محمل »ال���راي« بأكبر دانة 
لتثبت لنا ولهم انك مبدع يس���تطيع ان يبحر في ذاته ويغوص 

في أعماقه دون ان تنقطع أنفاسه.
براڤو كبيرة لداود حس���ني وفريق عمله الذين استطاعوا هذا 
العام ان يجعلونا نحبس األنفاس اس���تمتاعا مبهارات الغيص 

داود حسني راعي النفس الطويل.
سعود الورع

في األمسية الرمضانية التي نظمها مسرح الشباب

بعد عرضه على قناة »الراي«

حلقات خاصة في »كنز FM« لليالي القرقيعان

مفرح الشمري
اس���تضاف البرنامج اليومي »كنز FM« س���فير املعاقني الش���اعر 
عبدالكرمي العنزي في حلقته املاضية، وذلك لالطمئنان على صحته 
بعد ان مت حجزه في »اسانسير« احد املراكز الطبية باجلهراء ملدة 30 

دقيقة وبعدها »هبط« بسرعة الى السرداب.
أس���رة البرنامج املكونة من النجمة هبة الدري واملعد علي حيدر 
وخديجة دش���تي واملخرج نايف الكن���دري وكل من كان متواجدا في 
استديو محطة كويت FM متنوا له الصحة والعافية بعد هذه احلادثة، 
متمنني له كل توفيق وجناح في استكمال مسيرته في إبراز إبداعات 

ذوي االحتياجات اخلاصة بالشكل الصحيح.

شعر وشكر

من جانبه، عبر سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي عن شكره 
وتقديره لكل من اتصل عليه بعد ان مت نشر اخلبر في »األنباء«، كما 
شكر اسرة برنامج »كنز FM« والشركات الراعية له على هذه االستضافة 

اجلميلة التي شرح فيها حادثة »األسانسير« بالتفصيل.
وأهدى س���فير املعاقني أبياتا شعرية خاصة ألسرة برنامج »كنز 
FM« و»زين« و»األنباء«، متمنيا الربح جلميع مستمعي محطة كويت 

FM، خاصة مشتركي »زين«.

حلقات القرقيعان

ستكون حلقات »القرقيعان« في »كنز FM« مفاجأة للجميع ومثيرة 
حيث سيتم فيها زيادة قيمة اجلوائز لتصل الى 55 ألف دوالر، باالضافة 
الى ان الشركات الراعية للبرنامج مثل »زين«، »األنباء«، منتزه خليفة 
السياحي، شركة البترول الوطنية، »املصممة الكويتية فريدة النوبي«، 
»كواليتي نت«، »كون س���بت للهواتف« وغيرها خصصت ملستمعي 

البرنامج، »قرقيعان« يوزع طوال لياليه اجلميلة.

استضاف سفير المعاقين لالطمئنان على صحته

أحلم وشمس تتصالحان في بيروت
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

في معلوم����ات خاصة ب� »األنباء« ان صلح����ا جرى بني الفنانتني 
الكويتية شمس واالماراتية احالم في بيروت من خالل تدخل صديق 
مش����ترك للفنانتني لوضع ح����د للخالف الذي دام س����نوات وتصدر 

صفحات املجالت الفنية.
الصلح مت في بيروت مساء الثالثاء املاضي وقد حضرت شمس الى 

افطار دعتها اليه احالم وحضر بعض وسائل االعالم اخلليجية.
احالم التي تتواجد في بيروت منذ اكثر من ثالثة اسابيع مع عائلتها 
س����يتصدر الصلح الذي مت بينها وبني الفنانة شمس أغلفة املجالت 
االسبوع املقبل. »األنباء« تبارك الصلح وستنقل الفترة املقبلة حديثا 

أجرته مع أحالم حول عالقتها بالشهر الفضيل.


