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عبدالحميد الخطيب
غادر الفنان عادل محمود 
متوجها الى العاصمة اللبنانية  
بيروت ليحل ضيفا في حلقة 
مس���جلة من برنامج »الرقم 
الصعب« الذي يقدمه ناصر 
اجلهوري على قناة ابوظبي 
االولى حيث ستعرض احللقة 

بعد عيد الفطر املبارك.
من جانب آخر يقوم عادل 
مبباش���رة ألبوم���ه الغنائي 
اجلديد الذي من املقرر طرحه 
خالل الفترة املقبلة حيث متت 
اضافة بعض األعمال اجلديدة 

باأللبوم وهو عبارة عن 12 أغنية، وتعاون فيه عادل مع نخبة 
كبيرة من الشعراء وامللحنني واملوزعني على مستوى اخلليج 
والوطن العربي وستقوم شركة بالتنيوم التابعة لل� ام بي سي 

بإنتاجه وتوزيعه.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تس���تعد اإلعالمية جومانا بوعيد في 28 اجلاري لتقدمي »ليلة 
لبنان« في مجمع »بافيون البي���ال« الذي تنظمه جمعية اصدقاء 
لبنان في موناكو بالتعاون مع جلنة الفرنكفونية وسط حضور 
رس���مي لبناني رفيع املس���توى، وايضا ديبلوماسي، اضافة الى 
حضور أمير موناكو األمير البير دو موناكو اضافة الى شخصيات 
عاملي���ة ومن املتوقع ان يحيي احلفل الفنان عاصي احلالني وإلى 

جانبه فرقة راقصة لبنانية تقدم لوحة فولكلورية.
من جانب آخر، حتضر بوعيد لفكرة برنامج جديد، حيث ُعلم 
انها عقدت اكثر من اجتماع حمل الطابع »السري« في محطة لبنانية 
وعربي���ة فضائية، وفي حال حصلت على عرض جيد س���تنتقل 
لتقدمي عملها على شاشة غير »روتانا« خاصة أنها مرتبطة فقط 

بعقد شفهي مع »روتانا«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد البيان الذي أصدره الفنان فضل شاكر حول كل بياناته السابقة 
بحق الفنان راغب عالمة، فاجأ راغب الوسط الفني واإلعالمي بإصدار 
بيان مماثل أوضح فيه طبيعة ومراحل تطور اخلالف والنتيجة التي 
وصل اليها معلنا انه طوى صفحة خالفه مع فضل شاكر حيث قال فيه: 
»فضل صاحب قلب طيب والذي استدرجه للخالف بعض من حوله«، 
كما شكر عالمة كال من سعد الدين احلريري، وبهية احلريري، واللواء 

أشرف ريفي وقائد اجليش على جهودهم حلل اخلالف.

ميشي على رأسه وينطق بال لسان:
أ ـ املسمار
ب ـ القلم
ج ـ الهواء

عساف و»قبائل الشرق«

مسلسالن والدور ذاته

منة وهشام

يطل رشيد عساف في دور بدوي جديد عبر مسلسل 
»قبائل الشرق« على قناتي أبوظبي األولى واإلمارات حيث 
يؤدي دور فارع الداوي كبير قبيلة املواسي، وشخصية 
»فارع« املركبة حتمل في طياتها جوانب سلبية وإيجابية، 
كذلك فهو شخص مخلص لقبيلته الى أبعد احلدود لكنه 
يصارع القبائل األخرى ويرتكب اجلرائم في حقها من أجل 
رفعة قبيلته. رشيد عساف أكد ان »قبائل الشروق« عمل 
قريب من عقل وعاطفة املشاهد ألنه مسلسل بسيط وعفوي 
وفضال عن ذلك يحمل العديد من املضامني اإلنسانية وفيه 

بعض اإلسقاطات على الواقع العربي.

يحدث في احيان كثيرة في املسلسالت ان يتشابه 
دوران في األعمال املعروضة فتؤدي ممثلة دورا هنا 
وممثلة أخرى تؤدي دورا شبيها في مسلسل آخر، اال 
انه من غير املقبول ان جند ممثلة ارتضت ووافقت 
على ان تقوم بذات الدور والش���خصية تقريبا في 
مسلسلني يعرضان في نفس الشهر، وهذا ما شاهدناه 
مع املمثلة الس���ورية رمي علي التي أدت شخصية 
فتاة عزباء حتب رجال متزوجا في مسلسل »سحابة 
صيف« ونفس الدور تقريبا في مسلسل »قلبي معكم« 
عندما حتب رجال متزوجا »عباس النوري« لكن مع 

فارق انها تكون هي ايضا متزوجة.

متكنت املمثلة منة شلبي من النفاذ الى مشاعر 
وأحاسيس الفتاة التي يطاردها كابوس اخليانة عبر 
تورطها في عملية جاسوس���ية في مسلسل »حرب 
اجلواسيس« فكانت املشاهد مميزة جدا خاصة عند 
احساسها هل انها تورطت أم ال؟ وهل تبلغ مبا كشفته 
عمن أحبها وأحبته؟ فأدت مشاهد املشاعر املتناقصة 
هي وهشام سليم ضابط املخابرات بطريقة مميزة 
ومتكنا ايضا من تشكيل دويتو ناجح له من اخلبرة 
ما يكفي حلمل مسلسل مميز تخللته بعض األخطاء 

التفصيلية التي حتدثنا عنها سابقا.

رشيد عساف

األرندلي و»الفيس بوك«

يلفت االنظار في مسلس���ل »ابن األرندلي« دورا 
معالي زايد ودالل عبدالعزيز فاألولى اتت من عائلة 
غنية أجبرت على ان تعيش في حي شعبي فتتفجر 
بداخلها التناقضات الطبقية، والثانية جتسد دور 
املرأة املتفانية ف���ي خدمة من حولها وبينهما يأتي 
املتجدد دائما يحيى الفخراني الذي ميتعنا هو ويوسف 
داود بحكاياتهما، كما ب���دا طريفا الدور الذي لعبه 
مذيع قناة النيل للمنوعات تامر شلتوت الذي جسد 
شخصية الشاب املستهتر الذي يشغل »الفيس بوك« 

معظم أوقاته.

يحيى الفخراني ومعالي زايد في »ابن األرندلي«

مسلسل »سحابة صيف«

هشام سليم ومنة شلبي في »حرب اجلواسيس«

الغريب في املسلسالت الدرامية لهذه 
الس���نة هو وجود كم كبير من جميع 
أنواع »البواريك« وأغلبها باروكة »أم 
طقة« اي أرخص األن���واع، يعني مع 
اضاءة املسلسل تشوف ملعتها تكسر 
العني.. الظاهر ما في كوافير في هالبلد.. 
طيب لو تطلب أحد املشاهد ان املمثلة 
تنطق طرق.. هل راح تطيح الباروكة 

وال تثبتت. أفيدونا ياملمثالت.

أيضا من الالف���ت للنظر باروكة 
الفن���ان ص���الح املال في مسلس���ل 
»الهدامة«، فالعمل تراثي يحكي ويوثق 
تاريخ الكويت، فلو مثل املال بصلعته 
لكانت الشخصية أكثر اقناعا بدال من 
الباروكة التي لم يلبسها في مسلسل 
»سارة« و»دمعة يتيم« اللذين تدور 
أحداثهما في الوق���ت احلاضر.. وال 

شرايك ياملال.

املمث��ل محم��د األمير ميتعنا كل 
يوم بطلت��ه في مسلس�����ل »امرأة 
وخم��س مسلسالت أخ�رى« بكمي��ة 
من الدم والكدم��ات ف��ي جمي��ع أنح��اء 
جسده، ناهيك��م ع��ن الص��راخ الزائ��د 
واملصيب�����ة ان دوره ه�����ذا طب��ق 
األص��ل م��ن دوره ف��ي مسلس�����ل 
»دني�����ا القوي«.. ت���رى ما يصير 

ياألمير.

وأيض����ا من األمور املبال����غ فيها في 
مسلس����ل »وعاد املاض����ي« دور بدرية 
أحمد ومشعل اجلاس����ر، فبدرية أحمد 
جتسد شخصية أم الفنان مشعل اجلاسر 
خصوصا ان بدرية طالعة باملسلسل بلوك 
جديد مصغرها عش����ر سنوات ومشعل 
اجلاسر مفتول العضالت، يعني لو كان 
زوجها أو أخوها ميكن.. لكن تصير أمه... 

وال شرايك يا غافل فاضل.

مبالغات درامية

بدرية أحمد أم مشعل الجاسرما يصير.. ياألميرصلعة صالح المال.. أحلىنجمة المسلسالت.. الباروكة

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.

بدرية أحمد »لوك جديد«كدمات محمد األميراملال بالباروكة ومن غيرهاباروكات مختلفة

راغب عالمةفضل شاكر

اإلعالمية جومانا بوعيد

محمد الدغيشم

عادل محمود

»رقم« عادل »الصعب« في بيروت

بوعيد إلى العالمية في الفرنكفونية

راغب عالمة: فضل شاكر قلبه طيب

برنامج »كنز FM« الليلة »يكّشخ« مستمعيه

الدغيشم: تقليد داود حسين لي يعني أني ناجح
خالد حسين

املذيع محمد الدغيش����م تألق 
خالل ش����هر رمض����ان املبارك في 
تقدمي برنامج����ه االذاعي »افكت« 

.FM عبر اثير محطة مارينا
الدغيش����م بخفة دمه املعهودة 
استطاع جذب املستمعني اليه، مؤكدا 
انه يحب دائما ان يكون قريبا من 
الناس ويسعد اذا تداولوا »لزماته« 

املختلفة.
»األنباء« دردشت مع الدغيشم 
لتعرف منه خططه املقبلة وسبب 
رفضه التمثيل مع الفنانة القديرة 
حي����اة الفهد والعدي����د من االمور 
الشائقة التي جاءت في السطور 

التالية:
شلونك مع رمضان؟

احلمد هلل متام ورمضان هالسنة 
»افيكت«.

شنو سر متيزك في التقدمي؟
املوضوع هو اني عارف شنو 
يبي املستمع، وكل ما تعيش دور 
املستمع تعرف شنو تقدم له وأنا 
وايد اح����س اني قريب من الناس 
اخلالصة هو اجتهاد وتركيز واعداد 
و»ستاف« قوي تشتغل معاه ومكان 

حاس مو وقتها، وللعلم انا اول 
مذيع غنى اغنية لالطفال وشوفت 
اآلن ان كل املذيعني يبون يغنون 
فحسيت ما بي انحسب جذيه فأنا 
ملا أسويها للطفل يكون بهدف معني 
ما بي اسويها علشان يقولون يبي 

يسترزق من وراها.
عرض علي��ك التمثي��ل في هذا 

العام؟
وايد اولهم مع الفنانة القديرة 
حياة الفهد، اهم وايد شايفيني انني 
ممثل وانا مو شايف اني ممثل واقول 
ميكن اكون محبوب من ورا املايك 

وبالكاميرا غير.
سمعنا انك زعالن من داود ألنه 

قلدك؟
ال هذي اش����اعة وجتمعني مع 
داود عالقة عائلية ووايد مع ابوي 
وغير جذيه داود ما يقلد اال النجوم 
او الناجحني وملن يقلدني معناتها 
واحدة من اثنتني ي����ا انا جنم أو 
ناج����ح وثنتيهم احلى من بعض، 
ومستحيل اني ازعل منه واللي ما 
يعرفه الناس ان داود استأذن مني 
وكان معاي ساعة كاملة في احدى 
احللقات وشاف حركاتي وقلدها.

قوى وللعلم مارينا جنحت ألنها 
كلها كويتيني وطلعنا واحنا نخاطب 
الن����اس في الكويت س����واء كانوا 

كويتيني أو غير كويتيني.
ليش داميا تغيير لزمتك؟

الزم انا من بلشت اذاعة واطلع 
لزمات فكانوا يقولون شنو هاملذيع 
اللي يطلع لزمة وين قاعدين هو مو 
ممثل، أما احلني فتحت باب ملليون 
مذيع الزم يكون لهم لزمة وعلى 
س����بيل املثال لزمة »املرش« سنة 

كاملة وجنحت بني الناس.
بع��د  برنامج��ك  يس��تمر  راح 

رمضان؟
هذي للحني ما يندري.

ما تفكر في تق��دمي عمل غنائي 
لالطفال بعد غنية »يختي على أمة«؟
االغنية الس����ابقة لها ظروفها 
وحبوها الناس حلد اآلن يسمعوها 
وأنا س����جلت اغنية ثانية للطفل 

بس وقفتها.
ليش؟

مفرح الشمري
كش���ف معد برنامج »كنز FM« علي حيدر ان احللقات املقبلة 
ستشهد الكثير من املفاجآت املمتعة للمستمعني، خصوصا مشتركي 
»زين« وذلك بالتنوع في اجلوائز املقدمة من الش���ركات الراعية 
»زين« و»األنباء« و»كواليتي نت« و»منتزه خليفة الس���ياحي« 
و»البترول الوطنية« و»املصممة الكويتية فريدة النوبي« و»كون 
س���بت« باالضافة الى »ايه ون« لتأجير السيارات التي حترص 
على ان »يكشخ« مستمعي »كنز FM« من خالل قيادتهم ملجموعة 
السيارات التي متلكها الشركة والتي تقدمها كهدية للمشاركني في 

البرنامج حتى نوفمبر املقبل.

هبونة الحلوة

وصفت احدى املتصالت مقدمة البرنامج هبة الدري بأنها فتاة 
حلوة وجميلة وتستحق املدح ألنها تعتبرها من الفنانات القريبات 

من قلبها ومتنت لهبونة كل جناح وخير في اعمالها املقبلة.

اإلنس والجن

انضم مسرح السالم للشركات الراعية للبرنامج من خالل تقدمي 
تذاكر مفتوحة للفائزين في فقراته وذلك لالستمتاع مبسرحية 
»االنس واجلن« التي س���تعرض خالل ايام عيد الفطر بس���ينما 

غرناطة.

برعاية »زين« و»األنباء« وشركات أخرى
)فريال حماد( هبة الدري تتوسط علي حيدر ونايف الكندري وجميل اقبال ورامي الشعار في استديو البرنامج

مطربة ناطرة أخبار 
»سارة« علش��ان تبل�ش 
في تسجيل أغاني ألبومها 
اليديد ألنه الشركة مترددة 
 ف���ي التع���اون معاها..

خير إن شاء اهلل!

مقدم برام���ج يعتقد 
نفس�ه ان�ه »عزي�ز« عل�ى 
قلوب املستمعني هاأليام 
قاعد يتفلسف في برنامجه 
 الل���ي م���ا فيه فك���رة..

اهلل يعني!

أخبار فكرة
ممثلة كانت »كرمية« 
املنتجي��ن  م�ع أح���د 
وس���اعدت�ه باتفاقاته 
مع الفنانات بس وقت 
الصچية عطاها طاف.. 

تستاهلني!

مساعدة


