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خالد حسين
الكات���ب الش���اب عبدالعزي���ز 
احلش���اش لديه عمالن هذا العام 
في رمضان احدهم���ا اذاعي وهو: 
راعي الديوانية للعمالق عبداحلسني 
عبدالرضا والقديرة سعاد عبداهلل، 
والثاني تلفزيوني وهو »رسائل من 

صدف« على شاشة قناة الراي.
»األنباء« دردشت مع احلشاش 
لتعرف من���ه جديده بعد رمضان 
وكي���ف هي اص���داء اعماله، فإلى 

التفاصيل:
حدثن��ا ع��ن »راع��ي الديوانية« 

و»رسائل من صدف«.
»راع���ي الديوانية« عمل اذاعي 
العم���الق عبداحلس���ني  بطول���ة 
عبدالرضا والقديرة سعاد عبداهلل 
وهو عمل كوميدي عن رجل يفتح 
ديوانية ف���ي بيته وما يرتبط بها 
وبروادها من مشكالت وتداخالت 
في حياته العائلية وهم »رس���ائل 
من صدف« عم���ل تلفزيوني على 
شاشة »الراي« وهو بطولة نخبة 

من أملع النجوم.
في اعمالك هل ت��رى ان املخرج 

يخدم قصتك ويوصل اللي تبيه؟
ما في كاتب تلفزيوني في الدنيا كلها تس���أله ان النص اللي 
كتبته تنفذ 100% نفس اللي يقولك مس���تحيل والواحد ما يقدر 

يقيم احلني يقيم تالي.
شلون جمعت بني العمل الدرامي والعمل االذاعي؟

واهلل هذا كان نتيجة عمل سنة 
كاملة، وأنا أكتب العملني كان في نوع 
من التأني علشان يطلعون بصورة 
حلوة، واحلمد هلل استعدادي كان 
حلو والدليل مسلسل »رسائل من 
صدف« مثل ما ش���افو الناس في 
واي���د مراحل، ف���كان في حتضير 
وبحث على الفترات الزمنية التي 

يتناولها العمل.
عندك اعمال بعد رمضان؟

في اعمال لكن سأعلن عنها في 
وقتها.

ش��نو اكثر عمل قاعد أتابعه في 
رمضان؟

شدني »أم البنات« للزميلة هبة 
فأن���ا من عش���اق اعمالها، وباچي 
األعمال اشوفهم وكلهم فيهم اخلير 

والبركة.
اشلون اتشوف اصداء اعمالك؟

ام���ور التلفزي���ون تاخذ وقت 
اكثر من االذاعة ألن االذاعة شوي 
جمهورها اق���ل واغلبهم من كبار 
السن، اما التلفزيون للحني صدى 
اعمالي فيه حلو وطيب مع ظروفه 
الصعبة اللي مر فيها العمل، وكذلك 
وقت العرض ش���وي صعب حق الناس وحتى في وقت االعادة، 

لكن رغم هذا ردود الفعل وايد طيبة وراضي عنها.
اللي انت تبيه في العمل وصل؟

حلد اآلن الشعور االول واالحداث في العمل بدأت تاخذ صدى 
والنتيجة في آخر الشهر الكرمي.

العانس »منار«

صبايا.. مراهقة ساذجة

التاجر والكيت كات

جميلة هي االعمال التي تتطرق لواقع معيش يتعرض 
له اجلميع ومنها مسلسل »قلوب لاليجار« على قناة 
الكويت الذي يناقش اسعار االيجارات في مجتمعاتنا 
واملآس���ي التي تنجم عن ذلك، وان ش���هدت مبالغات 
في بعض االحيان، اال ان العمل متيز بس���رعة أحداثه 
وبجمالي���ة اداء املمثلني، خصوصا هب���ة الدري التي 
جتسد دور منار البنت العانس والتي ال تهتم مبظهرها 
اخلارجي، وكذلك دور عبدالعزيز جاسم وغازي حسني 

وباسمة حمادة.
كما تطرق املسلسل للتفاوت بني الطبقات االجتماعية 
بطريقة جميلة، ويبقى ان املقدمة الغنائية للمسلسل 
بصوت راشد املاجد وقلم وداد الكواري ورؤية محمد 
القفاص كلها عوامل ومقومات ساهمت في اجناح هذا 

العمل.

رغم االعالنات املبالغ بها والضجة التي سبقت عرض 
مسلس����ل »صبايا« اال ان النتيجة اتت عادية، فاملسلسل 
ال����ذي اراد ان يكون كوميديا بال����غ في اصطناع املواقف 
واملفارقات واكتفى بتقدمي شخصيات درامية سطحية بلون 
واحد يغلب عليها قصص املراهقة الساذجة كاحلديث عن 
الصداقة احلميمة بني دمية وزميلتها لنكتشف ان صديقتها 
ما ه����ي اال قطة، وغيرها من قصص احلب املفتعلة التي 
امتأل بها املسلسل، امنا من دون حبكة تشد املشاهد ملتابعة 
هذا املسلس����ل الذي اراد تقدمي لوحات كوميدية لكن لم 

ينجح في معظم اللقطات.

رغم التألق الكبي����ر والتميز الذي يرافق املمثل خالد 
صالح في دوره في مسلس����ل »تاجر الس����عادة« والذي 
يؤدي فيه شخصية رجل اعمى يقرأ الفنجان والكف، اال 
اننا لم نس����تطع ان ننزع من خيالنا محمود عبدالعزيز 
في فيلم »الكيت كات« وال����ذي قدم الدور بروعة وابداع 
قل ان يقدمه احد مثله، ويبرز من املسلسل االداء املتميز 
والعفوي واجلميل للممثل����ة هالة فاخر التي تثبت انها 
سيدة في التراجيديا كما الكوميديا، فدور الندابة الذي ادته 
نس����تطيع ان نقول انه احد اجمل االدوار في املسلسالت 

مشهد من »قلوب لإليجار«

اقبض وتكلم

طوفان من البرامج احلوارية الفنية تشهدها الفضائيات 
التي اعدت عدتها للمنافس����ة مبقابالت فنية حتمل طابع 
االثارة في بعض طياتها بل وحتى في عناوينها كبرنامج 
»اجلريئة« من تقدمي ايناس الدغيدي و»ملاذا« لطوني خليفة 
و»فيش وتشبيه« و»مذيعة من جهة امنية« و»املايسترو« 

وغيرها العديد من البرامج.
الطريف في هذه البرامج انه بحسب االجر املادي الذي 
يتقاضاه الضيف يس����تطيع ان يبوح بأسراره، فاذا كان 
املبلغ قليال فانه يصرح ويعلن امورا عادية شبه معروفة، 
ام����ا اذا كان املبلغ محترما وكبيرا فعندئذ يجود الضيف 

بفتح خزائن اسراره وفضائحه على مصراعيها.

إيناس الدغيدي في برنامج »اجلريئة«

مشهد من مسلسل »صبايا«

خالد صالح »تاجر السعادة«
يطل علينا النجم الكبير الفنان علي 
جمعة مبسلسل »دمعة يتيم« حيث يقدم 
شخصية كوميدية قريبة جدا من دوره 
في مسلسل »اخلراز«، وال ننكر انه في 
»دمعة يتيم« قدم الش����خصية بأسلوب 
مختلف فهو كثير األكل والبخل في الوقت 
نفسه ولكنه عندما يأكل أي شيء جند 
األكل موزعا بشكل »أوڤر« على فكه وثيابه 
مثل »احلب واخلضراوات والعيش«، فلو 
كانت احلركة أخف من هذا األوڤر لصارت 

املشاهد أجمل يابوحسني.

منير الزعبي مخرج مميز في برامج 
املنوعات وآخر اخراج له برنامج »دندرمة« 
للبالم ودرويش أما املسلسالت فأخرج 
مسلس����ل »البارونات« وف����ي هذا العام 
قام باخراج عمل للعمالق عبداحلس����ني 
عبدالرضا وأي مخرج يرش����ح الخراج 
أي عمل ألبوعدنان يعمل الخراجه ألف 
حساب، ولكن جاء اخراج مسلسل »احلب 
الكبير« كإخراج برنامج منوعات وأيضا 
ألوان العمل جاءت أوڤر وفاقعة جدا جدا.. 

ليش يا منير.

الفنان���ة س���لمى س���الم متتعنا 
بحضورها القوي على الشاشة من 
خ��الل مسلس�����ل »رس���ائ��ل م��ن 
ص��دف« فالعمل توج���د به العديد 
م���ن املراحل العمرية واليهال كبروا 
والرجال ش���ابوا إال س���لمى سالم 
بنفس شعرها والربطة على الراس 
واملكياج واملصيبة ان عيالها صاروا 
طولها، يعني مرت 20 سنة وسلمى 
كأنها متثال في متحف مدام تس���و 

ما تتغير.

أيضا في مسلس���ل »رس���ائل من 
صدف« للكاتب عبدالعزيز احلشاش، 
العمل لغاية  ويخرجه احمد دعيبس 
اآلن مبنتصف الثمانينيات واملصيبة 
ان املشاهد اخلارجية تظهر بها ناطحات 
سحاب وسيارات موديل 2000 وما فوق 
كذلك ش���نب غامن الصالح مرة أبيض 
ومرة أسود باالضافة الى أنواع الشارب 
بالعمل.. ترى سنة 1985 ما في چذيه 
شنبات وال هالقصات وال هالسيارات 

وال هالعمارات.. يا دعيبس.

مبالغات درامية

سيارات »2000« بالثمانينياتسلمى ستايلها 20 سنة ما تغّيرمنير وإخراج منوعاتي»أوڤر« يا علي جمعة
املخرج أحمد دعيبسسلمى سالماملخرج منير الزعبيعلي جمعة

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.

مطرب����ة ش����ابة قاعدة 
تطرش مسچات »مباركة« 
بالقرقيع����ان لعل وعس����ى 
ينادونها بعض اجلمعيات 
العامة في احتفاالتهم اليايه.. 

اهلل يشفي!

ممث���ل »حمد« ربه 
انه ما اش���تغل  وايد 
مع احد املنتجني اللي 
نفوسهم شريرة علشان 
ال يكرهونه جمهوره.. 

زين سويت!

مسچات نفوس
ممثل���ة »غّره���ا« 
زمانها واعتقدت نفسها 
جنمة النجوم، هاأليام 
متضايقة ألنه وال منتج 
يبيها بسّبة لسانها.. 

تستاهلني!

غرور

يقول املثل:
عط اخلباز خبزه لو أكل..

أ ـ كله
ب ـ نصه
ج ـ حصه

عبداهلل السدحان وناصر القصبي 
بخير ويواصالن مونتاج »طاش 16«

سيرين تنفي إصابتها بإنفلونزا الخنازير

مفرح الشمري
بعدما انتش���ر خبر مقتل النجمني السعوديني ناصر القصبي 
وعبداهلل الس���دحان صباح امس االول في دبي عن طريق بعض 
املنتديات االلكترونية ملا يطرحانه من افكار جديدة في مسلسلهما 
»طاش 16« الذي يعرض حاليا على شاشة ال� MBC كشفت مصادر 
ل� »األنباء« ان هذا اخلبر عار من الصحة وان مثل هذه الش���ائعة 
اصبحت مالزمة للنجمني القصبي والسدحان اللذين يقدمان اجمل 
ما عندهما في »طاش 16« الذي اليزال يسيطر على صدارة جميع 
االعمال الكوميدية الهادفة التي تنتقد بعض السلبيات املوجودة 

في مجتمعنا اخلليجي من غير اسفاف.
وذكرت املصادر ان النجمني القصبي والسدحان متواجدان حاليا 

.MBC �في دبي ملتابعة مونتاج حلقات »طاش 16« في مركز ال

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نفت الفنانة سيرين عبدالنور الشائعات التي ترددت حول انتقال 
مرض انفلونزا اخلنازير اليها عن طريق العدوى من زميلتها نهال 
عنبر التي تش���اركها بطولة مسلسل »االدهم«، مؤكدة ان صحتها 

جيدة، مستغربة من اطالق تلك الشائعة السخيفة عليها.
وكانت شائعة قوية قد ترددت في بيروت حول اصابة سيرين 
عبدالنور باملرض ومت اكتشاف ذلك في مطار بيروت حيث مت نقلها 
من مطار رفيق احلريري الدولي الى مستشفى اوتيل ديو وان زوجها 

فريد نفى ذلك مؤكدا انها اصيبت بتسمم غذائي ليس اكثر.

بعدما انتشرت شائعة بقتلهما في دبي

عبدالعزيز احلشاش

النجمان ناصر القصبي وعبداهلل السدحان

)فريال حماد(هبة الدري

سيرين عبدالنور

الحشاش: صدى أعمالي بالتلفزيون حلو وطيب 

قرقيعان برنامج »كنز FM« سيارات كشخة
مفرح الشمري

في اجواء جميلة مليئة باالثارة 
والتشويق، احتفلت النجمة هبة 
الدري ب�»القرقيعان« مع مستمعي 
برنامجها »كنز FM« الذي يعده علي 
حيدر وخديجة دشتي ويخرجه 
الكندري، ويتولى تنسيق  نايف 
اتصاالته جميل اقبال ورامي الشعار، 
حيث متي����ز »قرقيعان« هبة بان 
جوائزه عبارة عن سيارات كشخة 
متنح للفائزين للتمتع بقيادتها في 
ش����وارع الديرة، وهذه السيارات 
مقدمة من مؤسسة »ايه ون لتأجير 
السيارات« التي انضمت حديثا الى 
البرنامج.  الراعية لهذا  الشركات 
وش����هدت احللقة توزيع جوائز 

خاصة مختلفة عن اجلوائز التي 
قدمت في احللقات املاضية وذلك 
القرقيعان وهي مقدمة  مبناسبة 
من »زين« و»األنباء« و»كواليتي 
السياحي«  نت« و»منتزه خليفة 
و»البترول الوطنية« و»كون سبت« 
و»ليموزين اخلرينج« ومصممة 
النوبي  الكويتي����ة فريدة  االزياء 

وآخرين.
طالب����ت النجمة هب����ة الدري 
مس����تمعي برنامجها، خصوصا 
مش����تركي »زين«، بأن يعطوها 
»مس����چ« حتى تعطيهم »جائزة« 
من غير سؤال بعد ان يتم االتصال 
عليهم بسرعة وذلك لتحفيزهم على 

املشاركة دائما في البرنامج.

شهد توزيع جوائز مختلفة من الشركات الراعية


