
الثالثاء
8  سبتمبر 2009

28
الفنية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في مفاجأة غير متوقعة أجرت 
الفنان����ة أحالم اتصاال مباش����را 
للمشاركة في برنامج »مسلسالت 
حليمة« مللكة جمال اإلعالميات 
حليمة بولند، فأجابت عن أسئلة 
املسلسالت لتفوز بجوائز قيمة مثل 
ساعة أملاس من مجوهرات الفارس 
ومبلغ 1500 ريال سعودي. وتأتي 
هذه املبادرة بعد اإلعجاب الشديد 
لفنانة العرب ببرنامج »مسلسالت 
حليمة« والنجاح منقطع النظير 
ال����ذي يحققه منذ احللقة األولى 
من أيام ش����هر رمضان املبارك. 
وكانت في اليوم التالي قد تلقت 
حليمة اتصاال من جنمة »ستار 
اكادميي« شذى حسون للمشاركة 
ايضا في البرنامج نظرا إلعجابها 
به. حليمة مستمرة في التواصل 
مع جمهورها وقد فاز املشتركون 
من انحاء الوطن العربي بجوائز 

قيمة، وخ����الل احللقات املاضية 
قلدت شخصيات كثيرة مثل املمثلة 
س����وزان جنم الدين في مسلسل 
»ملوك الطوائف« واملمثلة غادة 
عبدال����رازق ف����ي دور نعمة في 
مسلسل »احلاج متولي« وغيرها 

من املسلسالت.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
فوجئ أه����ل االعالم صباح 
امس ببيان وزعه مكتب الفنان 
فضل شاكر يعلن خالله سحب 
كل البيانات التي سبق ان اطلقها 
مكتبه وتناول����ت الفنان راغب 
النعوت وأسوأ  عالمة بأبش����ع 
العبارات، مما حمل شقيقه ومدير 
أعمال����ه خضر عالم����ة الذي لم 
يرض القدح والذم والتهجم على 
منزله، فتقدم بدعوى جزائية امام 
اجلهات االمنية املختصة. واشار 
البيان الذي وزع صباح امس الى 
ان صلحا مت بني الطرفني مبباركة 

من النائب بهية احلريري وقائد اجليش اللبناني العماد جان قهوجي. 
من جانب آخر، لبت الفنانة القديرة وردة اجلزائرية دعوة الفنان فضل 
شاكر وزارته في مطعم »أحلان« الذي ميلكه في صيدا )جنوب لبنان( 
خالل زيارتها االسبوع املاضي الى بيروت. فضل املعروف عنه حبه 
الكبير للفنانة وردة قال: انه س����عيد جدا بهذه الزيارة من فنانة مثل 

وردة التي تعتبر آخر عمالقة العصر الذهبي.

مطربة شابة »أمنيتها« 
انها تلقى منتج يتبناها 
للس���احة  ويطلعه���ا 
الغنائية بشكل صحيح 
الفرارة..  ألنها مّلت من 

اهلل كرمي!

ممثلة بعدما »ش����هدت« 
الس����نة  الناس جنوميتها 
املاضية في احد املسلسالت 
هاأليام مح����د يذكرها ألنه 
ادوارها صاي����ره مليق�ة.. 

اللي ما يطيع يضيع!

فرارة مليقة
ممثلة خليجية »ابتسم« لها احلظ 
بعدما وافق احد املنتجني بانها تشارك 
في مسلس����له اللي احلني ينعرض، 
هاملنتج طلبها في عمل ثاني، صاحبتنا 
رفضت وطلب����ت زيادة في أجرها.. 

صچ منكر حسنة!

زيادة

السؤال
تقع أبراج الكويت في منطقة:

أ ـ حولي
ب ـ دسمان
ج ـ اجلهراء

شريفة عقاب ومحبوبة وسلطان

روبن هود »السوري«

توأم سمية الخشاب

ب����ني مؤيد ومعارض لس����يطرة األب »غامن الصالح« 
وخضوع األم »سعاد عبداهلل« يستمر مسلسل »أم البنات« 
في حصد اإلعجاب، خاصة مع جناح الثنائي سعاد عبداهلل 
وغامن الصالح في احلفاظ على وتيرة االنسجام املتصاعد 
بينهما واملتمثل في األداء املقنع، باالضافة لتميز البنات كل 
في حكايتها. كما استطاعت الكاتبة ان جتمع لنا األضداد 
عبر أقصي التزمت الذي متثل����ه عائلة بوصقر وأقصى 
التحرر الذي متثله عائل����ة أبوابراهيم. حتية لطاقم هذا 
العمل جميعهم وخاصة ل� »ش����ريفة« و»عقاب« اللذين 

أعادانا بنجاحاتهما الى ايام محبوبة وسلطان.

رغم ظهور باسم ياخور في عدد من املسلسالت املعروضة 
اال ان دوره في مسلسل »قاع املدينة« على الفضائية اللبنانية 
أتى مختلفا من حيث جمالية األداء حيث جس����د ياخور 
دور »املعلم جهاد« ببراعة حيث كان ينتقل من جتس����يد 
مشهد قاس يقطر فيه غضبا الى مشهد آخر هادئ يفيض 
بالرقة دون ان يحدث شرخا او تشتتا للمشاهد بني ادائه 

الغاضب من جهة ووداعته ورقته من جهة اخرى.
ويتع����دى دور املعلم جهاد ذلك ف����ي العمل ان يقدم 
املعونة لكل من يقصده ويسارع حلل مشاكلهم لكنه في 
نف����س الوقت ميارس نوعا من اللصوصية التي تتقاطع 

في تفاصيلها مع شخصية »روبن هود«.

»مشتهى« و»نيرة« التوأم في مسلسل »حدف بحر« 
والتي تؤدي شخصيتهما النجمة سمية اخلشاب بنجاح 
على تلفزيون الراي رغم االختالف التام بني الشخصيتني اذ 
ال يجمعهما سوى الشكل، فمشتهى بنت بلد جدعة وقوية 
ونيرة جريئة ال تس����كت عن اخلطأ وخطوطها الدرامية 
متنوعة، خاصة عندما تكش����ف ان رصيدها وسر عذابها 
ه����و جمالها الذي تعاني منه ف����ي البداية ثم حتاول بعد 
ذلك استغالله في مصلحتها ويتميز في هذا العمل املمثلة 

ميمي جمال ومحمد الشقنقيري وصفاء جالل.

القديران سعاد عبداهلل وغامن الصالح في »أم البنات«

زين وشين و»نص نص«

مع عرض أكثر من نصف حلقات املسلسالت التلفزيونية 
بدأت بالظهور استطالعات الرأي باألعمال األكثر مشاهدة 
وآخرها ما نش����رته بعض الصحف املصرية عن تقسيم 
املسلسالت ل� 3 مجموعات األولى: مسلسالت لم يشاهدها 
اجلمه����ور او حظيت بإقبال ضعيف وضمت: األش����رار، 
حقي برقبتي، بش����رى سارة، وكالة عطية، العمدة هامن، 
كالم نس����وان، يوميات ونيس وصدق وعده. املجموعة 
الثانية ضمت مسلسالت حققت نسبة مشاهدة متوسطة 
ومتقطعة وهي: ابن االرندلي، هامن بنت باشا، قاتل بال أجر، 
املصراوية، متخافوش، انا قلبي دليلي، تاجر الس����عادة، 

البوابة الثانية، ليالي، أدهم الشرقاوي.
اما املجموعة الثالثة فكانت للمسلسالت األكثر مشاهدة 
والتي احتلت املراكز األولى وكانت: الرحايا، خاص جدا، 
افراح ابليس، األدهم، حرب اجلواس����يس، عشان مليش 
غيرك، حكايات بنعيش����ها. هذا في الدراما املصرية، اما 

الدراما الكويتية، فما شاء اهلل كلها خوش مسلسالت!

مشهد من مسلسل »املصراوية«

باسم ياخور في مسلسل »قاع املدينة«

سمية اخلشاب في »حدف بحر«

مبالغات درامية

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.

النج���م محمود بوش���هري ممثل ال 
يختلف عليه اثنان، فهو يجس���د دور 
عمره ف���ي مسلس���ل »الهدامة« ولكنه 
قدم الدور التراثي بصورة 2009. وهذا 
طبعا خطأ املخرج واملؤلف ألن بوشهري 
شفناه مبشهد رحلة الغوص وشعره كان 
طويل، واملعروف ان الغواصني يحلقون 
شعرهم على الزيرو باالضافة الى انه 
قاعد بالبوم والبس شورت قصير مو 
»وزار« ومصيب���ة الغواصني معاه كل 

واحد شكل، خوش رحلة غوص.

بوشهري وستايل شعره
محمود بوشهري

تطل علينا النجمة شيماء علي من 
خالل مسلسل »امرأة وأخرى« وتقدم 
دور البنت الغنية ولكنها تبالغ في 
مالبسها وكأنها مالبس فوازير شريهان 
»شيماء نفسها مؤيدة لهذا الكالم« فأين 
املخرج ونظرت���ه االخراجية، نبيچ 
يا ش���يماء متثلني أدوارچ البسيطة 
احللوة مثل مسلسل »احلرمي ولعبة 
الدموع«، وال تبالغني  االيام وعزف 
باملكياج واالزياء ألن الدور احساس 

مو أزياء.

مالبس شيماء.. فوازير
شيماء علي

العمرية  املراح���ل  أيضا ضم���ن 
ملسلس���ل »رس���ائل من صدف« هو 
زواج فيصل العميري من أميرة محمد 
وإجنابهما للممثل يوسف احلشاش 
اللي شكله بالعمل اخوهم مو ولدهم، 
فأميرة محمد هذا ش���كلها ما تغير، 
وفيصل العميري شوية شيب، وطبعا 

يوسف ما كان مقنع انه ولدهم.
وس���لم ولدهم ي���اهلل خله ألمه 
ياهلل.. وال ش���رايك ي���ا دعيبس يا 

مخرج العمل.

الحشاش ولد أميرة وفيصل!
يوسف احلشاش

االطفال اللي مثلوا املرحلة العمرية 
االولى ف��ي مسلسل »الهدامة« كانوا 
يتكلم�����ون باللهجة الكويتية كون 
العمل كويتيا تراثيا وملا كبروا اليهال 
البحرينية  باللهجة  قاموا يتكلمون 
واللي مثل��وا ادوارهم هيفاء حسني 
واله���ام محم�����د م�����ن البحري��ن، 
باالضافة ال���ى لغة مجلس التعاون 
اخلليجي باملسلسل اللي يتكلم عن 
تفاصيل الكويت بسنة 1930 وسنة 

1940 وما فوق.

اليهال كبروا وتكلموا بحريني
هيفاء حسني وإلهام محمد في »الهدامة«

نوف املضيان

أحالم

راغب عالمة

الفنان القدير محمد املنصور واإلعالمية نادية صقر في »تو الليل«

املعد علي حيدر

)فريال حماد(هبة الدري

ملكة جمال اإلعالميات حليمة بولند

فضل شاكر مع وردة اجلزائرية في مطعم »أحلان«

أحالم تفوز بساعة ألماس
في »مسلسالت حليمة«

فضل يسحب كالمه بحق عالمة
وردة لّبت دعوته لزيارة »ألحان«

جوائز »كنز FM« وصلت لـ 50 ألف دوالر

»الوطن« بحلّة جديدة بعد شهر رمضان
أحمد الوسمي

بعد النجاح الذي حققه برنامج 
»ت����و الليل« في الفترة الس����ابقة 
يحاول القائم����ون على البرنامج 
ابتكار افكار من اجل التنويع واول 
هذه التغيرات هو ديكور البرنامج 
والذي سيكون بحلة جديدة وبشكل 
الى اجلرافيك.  مختلف باالضافة 
كما سيضاف للبرنامج الكثير من 
الفقرات بشكل اسبوعي ومنها فقرة 
مع املرشح السابق عبدالصمد دشتي 
واخرى مع بوخرش����د وقفشاته 
الكوميدية وأيوب حسني وفقرة عن 
التراث وكذلك العجيري وسوالف 
اهل الكويت قدميا والعلوم الفلكية 
ويشهد »تو الليل« عودة االعالمي 
القدير عبدالرحمن احمليالن بعد 
غياب طويل عن الشاش����ة حيث 
س����يطل علينا في فقرة ملدة ربع 
ساعة اسبوعيا باالضافة الى فقرة 
االعالمي خالد عبداجلليل كل يوم 
خميس. من جانب آخر وبعد تألق 
املذيعة نوف املضيان في برنامج 
 fm نغم الصباح« مبحطة مارينا«
انضمت الى قناة »الوطن« وحتديدا 

في برنامج »تو الليل« حيث ستقدم 
فقرة اسبوعية باالضافة الى تقدمي 
برامج اخرى. كذلك سيقوم فريق 
الوطن« بتغيير  برنامج »صباح 
الكثير من فقرات البرنامج وادخال 
فقرات جديدة مثل موجز االخبار 
وتقلي����ل وقت البرنامج من ثالث 
ساعات الى ساعتني وذلك الن وقته 
طوي����ل ويحتاج الى م����ادة اعداد 
كبيرة وسيستمر في التقدمي ثالثة 

مذيعني رئيسيني هم »اميان جنم، 
محمد املساعيد، عبداهلل دشتي« 
الفقرة االقتصادية لعمار  وكذلك 
معرفي حيث توقف البرنامج قبل 
شهر رمضان وسيعاود بثه بعد 

العيد.
يذكر ان برنامج »صباح الوطن« 
يقدمه مجموعة من املذيعني منهم:  
اميان جنم، محمد املساعيد، حصة 
اللوغاني، عبداهلل دشتي وعمار 

معرف����ي، وتناوب عل����ى االعداد 
كثي����رون منهم م����ازال موجودا 
والبعض خرج مثل: بدر اجلزاف، 
غن����وة، باقر حس����ني، علي كمال 
اما »تو  واخراج جابر احلرب����ي. 
الليل« فسيقدمه الفنان القدير محمد 
املنص����ور واالعالمية نادية صقر 
وهو من اعداد ياسر العيلة وسعود 
النبهان ونوال الفيلكاوي وآخرين 

ومن اخراج سليمان اخلراز.

مفرح الشمري
تتواصل حلقات »كنز FM« مع الكثير من اإلثارة والتشويق، خاصة 
بعد ان وصلت جوائزه الى 50 الف دوالر مقدمة من الشركات الراعية: 
»زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة الس���ياحي«، »البترول الوطنية«، 
»كوالتي نت«، »كون سبت«، مصممة األزياء الكويتية فريدة النوبي، 
»ايه ون لتأجير السيارات«، »فندق كراون بالزا الصحي«، »كتوركت« 

باالضافة الى »ميديا فون بلس« اجلهة املنتجة للبرنامج.

نصيحة

امتدح���ت هبة الدري مقدمة البرنامج جهاز »زين جونيور« ألنه 
يري���ح بال اآلباء واألمهات من التفكير ف���ي أطفالهم، خاصة بعد ان 
يش���تروا لهم هذا اجلهاز »احللو« الذي يكشف لهم اين يتواجدون، 
االمر الذي شاركها فيه بعض املستمعات الالتي وجهن هذه النصيحة 

قائالت: ايه واهلل خووش جهاز ينفع حق »االطفال« و»الرياييل«!

بدليات

اسرة برنامج »كنز FM« علي حيدر، خديجة دشتي، نايف الكندري، 
جميل اقبال، رامي الش���عار ينتظرون »بدليات« هبة الدري بفارغ 
الصبر النها »متوت« من الضحك و»احللو« باملوضوع انه حتى هبة 

تضحك على »البدلية« اللي قالتها قبلهم!

تشهد الحلقات المقبلة الكثير من اإلثارة والتشويق


