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مطرب »عم���ى« عيونه 
يش���تغل  يب���ي  الغ���رور 
بالس���ينما وه���و ما يعرف 
يسولف باللقاءات الصحافية 
 عيل ش���لون تب���ي متثل..

ميكن دورك اطرم!

ممثل����ة بعدم����ا »عّبرت« 
عن اس����تيائها ألحد املنتجني 
علشان ما حط اسمها في مقدمة 
املسلسل هاأليام تبي تشتغل مع 
 نفس هاملنتج ألنه اعتذر منها..

خير إن شاء اهلل!

أطرم اعتذار
مقدمة برامج يبيلها دروس 
مكثفة علشان تعرف شلون 
»توزن« كالمه����ا في برامجها 
الياية ألنها طلعت مليقة ودمها 
ثقيل ف����ي برنامجها احلالي.. 

اهلل يعني املشاهد!

دروس

السؤال
بيض الصعو يقصد به الشيء النادر

 الذي نسمع عنه وال نراه:
ب ـ نعم

ج ـ ال

الفنان القدير غامن الصالح

الكاتبة هبة مشاري حمادة

خالد البريكي حمد العماني

ماجدة الرومي

)فريال حماد(هبة الدري

)سعود سالم(لقطة جماعية لنجوم مسلسل »أم البنات«

غانم الرجل الصالح

الذي يقرأ العنوان 
يعتقد للوهلة األولى 
ان هذا االسم هو لفنان 
جديد أو كاتب أو مخرج 
الس���احة  جديد على 
الفني���ة. واحلقيق���ة 
هي ان هذا االسم هو 
لفنان رائ���ع ولد في 
عمل »أم البنات«، فنان 
ال اس���تطيع ان أصف 
جماله وال روعة أدائه، 
نعم هي ملحمة جمعت 
ب���ني صق���ر وجمعة، 
اإلتقان في األداء جعل 
من خالد البريكي وحمد 
العماني توأمني لفنان 
واحد مبدع اسمه خالد 

العماني.

يكفي انك الرجل الذي أمتعنا بكل انفعاالتنا 
فكنا نرى أنفسنا فيك، الرجل احلازم القادر على 
بيته، املنضبط امام بناته اخلائف من كل ما هو 

سيئ خارج أسوار بيته.
حتية كبير لك ايها القدير غامن الصالح الذي 
ف��ي ك��ل عم��ل تثب��ت لن��ا ان��ك ق��ادر عل��ى 

إتق���ان األدوار التي لن يق���در احد غيرك على 
أدائها.

لن أحتدث عن ش���خصيتك ولن أستفيض 
بالكتابة عن أدائك، ويكفيني ويكفيهم جميعا 
انك الرجل الفنان الصالح لكل األدوار، فبالفعل 

ال ميكن ان تكون اال غامن الصالح.

خالد العماني

هبة شطارة

ماجدة الرومي تفتتح األلعاب 
الفرنكوفونية في بيروت

ندى مفرج سعيد
تفتتح الفنانة ماجدة الرومي األلعاب الفرنكوفونية التي يستضيفها 
لبنان نهاية الشهر اجلاري في حدث رياضي يعد األضخم في تاريخ 
لبنان، وسيشارك ماجدة في الغناء الفنان العاملي يوسو ندور السنغالي 
اجلنسية، الذي يعد من اهم الفنانني في افريقيا، ويرافقهما حوالي 200 

موسيقي و100 راقص، اضافة الى املؤلف املوسيقي غابريال ياردة.
وتتولى رئيسة مهرجانات بيت الدين الدولية نورا جنبالط تنظيم 
حفل االفتتاح الذي من املتوقع ان يحضره 60 الف شخص في املدينة 

الرياضية في بيروت.

»أبلة نورة«، »فضة«، »أم البنات« 
ثالث عناوين تختزل فكرة كاتبها، نعم 
استطاعت الكاتبة هبة حمادة رغم صغر 
سنها »الفني« ان جتعل لها بصمة في 

عالم الدراما اخلليجية.
نعم استطعت يا هبة هذا العام ان 
جتعلينا منشي وراء خطوات قلمك، »أبلة 
نوةه« و»فضة« الرائعتان استطاعتا ان 
تقدما أجمل الروائع حتت عنوان »أم 
البنات«، البداي���ة يا هبة كانت نهاية 
والنهاية ستكون لبداية أخرى، وهذا 
هو حال اإلبداع ينتهي ليولد إبداع آخر 
وأتوقع ان يكون »وس���واس عباس« 
هو العمل اجلديد الذي ستخطه أنامل 

كاتبتنا املبدعة هبة حمادة.
الي���وم ومن خ���الل »أم البنات« ال 
قول إال »براڤوو« لكاتبتنا املبدعة هبة 

شطارة.

مستمعو »كنز FM« لهبة: أنِت فراشة الشاشة
مفرح الشمري

أشاد مستمعو »كنز FM« بتقدمي النجمة هبة الدري الذي يتميز 
بالعفوية والتلقائية، باالضافة ال���ى متيزها كفنانة في االعمال 
الرمضانية املعروضة حاليا، مشيرين الى ان »هبونة« من الفنانات 

اللواتي يخترن أدوارهن بدقة ألنها فنانة تعشق التنوع.

فراشة الشاشة

أطلق عدد من املتصلني على هبة الدري لقب »فراشة الشاشة« 
ألنها تستحق هذا اللقب وهي بالفعل »فراشة« تنتقل بني األعمال 
الدرامية والكوميدية واملس���رحية بكل طالقة ويسر ألنها متتلك 
اخلبرة الكافية في كيفية اختراق قلوب جماهيرها، هبة بدورها 
شكرت كل من اشاد بها وبأعمالها وبتقدميها ألول مرة في برنامج 
إذاعي مثل »كنز FM« الذي ترعاه عدة شركات كبرى مثل »زين«، 
»األنباء«، »كواليتي نت«، »منتزه خليفة الس���ياحي«، »البترول 
الوطنية«، »ايه ون لتأجير السيارات«، »فندق كراون بالزا الصحي«، 

املصممة الكويتية فريدة النوبي، وغيرها من الشركات.

طلب

طلب��ت اس�����رة البرنام��ج م��ن الفائزين التوجه الى تس���لم 
جوائزه���م بعد ان تصلهم رس���الة من اجله���ة املنفذة للبرنامج 
وهي »ميديا فون بلس«، وذلك خالل يومني بعد مش���اركتهم في 

البرنامج.

متميزة بعفويتها وتلقائيتها في تقديمها وتمثيلها

البنات
أحلى أدوات

مرام، فاطمة الصفي، مالك، شجون 
الهاج�����ري، بثين���ة الرئيس���ي، هيا 
عبدالسالم، أننت أحلى نون للنسوة، 
استطعنت ان جتعلونا جميعا مستمتعني 
ونحن نراك���م كأحل���ى أدوات ألمكن 

سعاد.
لن أش���يد بأدائكن، ل���ن أتكلم عن 
أدواركن، لن أخوض بتفاصيل حياتكن، 
كل ما يهمني ويهم املشاهد انكن جميعا 

أحلى واجمل بنات لألم سعاد.
براڤو من القلب لنجمات استطعن ان 
يضئن في سماء ليس الكويت فحسب 
بل في اخللي���ج العربي وبراڤو أيضا 
ملش���اعل الزنكوي في دورها اجلميل 

بالعمل.

سعاد عبداهلل..
نقطة أول السطر!

بعد رائعتها في »أم البنات«

فكرت كثيرا كيف س���تكون بداية ه���ذه املقالة، هل أبدأ بعملها املعروض حاليا؟ ام 
أكتب عن أدائها؟ هل أستعرض تاريخها؟ أم تاريخها هو الذي سيقيم هذا العمل؟

هي رمبا احليرة، أمام قدر ومكانة الفنان.
ال اع���رف ماذا اقول عن مسلس���لها هذا العام بل كل الذي أعرفه انه أس���رنا باحداثه 

املعقدة املتواترة.
األم عندي هي الش���غف، التضحية، العطاء، وهي الشموخ عندما ينحني امام اسمى 

شيء في الوجود أال وهي العائلة.
سعاد كيف لك ان تقنعينا طوال هذه الفترة بأنك منكسرة منهزمة مبعثرة؟

ال جتيدين التفكير اال فيه هو!
كي���ف لك، وبعد موته تعيش���ني من اجله، هو ميوت، وه���و ايضا يعيش، وانت فقط 

املوت واحلياة معا!
نعم هذا ما شاهدته وتعايشت معه في رائعة »أم البنات«، القصة احلافلة باملفاجآت حيث 
ال نتوق���ع حدثا معينا حتى نفاجأ بح���دث آخر مغاير لكل ما توقعناه، حيث توالت املفاجأت 

طوال 16 يوما من ايام هذا الشهر الفضيل.
كي��ف ل��ك ي��ا أم ط��الل ان تأس���رين��ا بعمل�����ك الرائ��ع »ام البن��ات«؟ 
أع�رف متاما ان إجابتك ستكون كالعادة »هذا متثيل وكل ما حدث 

هو دراما«!
ال يا عزيزتي القديرة انها ليس���ت دراما وما حدث ليس 
متثيال، هو الواقع، هي احلقيقة، واخليال معا، هو اإلبداع 
الذي ال يشق له غبار وسط معارك املسلسالت والفضائيات 

وغبار مشاهدها وأحداثها.
سعاد هذا العام:

تبكي
تضحك

تضّحي
تتحمل
تطيع
تثأر

تنتقم
كل هذا يا أم الطالل ال يعنيني، كل الذي 
يهمن��ي ان الك��ل تأثر بكل انفعاالتك، الكل 
يبتسم البتسامتك والكل ايضا يبكي لبكائك، 
لن نق��ول ان ك��ل ما شاهدناه في عملك هو 
النجاح، ألن��ه بك��ل بساط�ة ان��ت النج��اح 
نفسه، لن أكت��ب اكث��ر مم��ا كتب��ت ولن 
أحت��دث عم��ا ش���اهدت��ه عين��اي ه��ذا 
العام، لن أص��ف م�����ا حتمله قلوبن��ا 
ألجم��ل األمه��ات، ألم الرج��ال ولي��س 
البن�����ات فق��ط لذل�����ك ي��ا قديرت��ي 
يكفين��ا ان نق��ول ان ك��ل النق�اط في 

هذا العمل هي انت لذلك:
س���عاد عب���داهلل.. نقط���ة أول 

السطر.
 سعود الورع


