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الزميل خالد السويدان مع املذيعة سوسن الهارون وسالي القاضي

سالفة املعمار تيم حسن

دارين حدشيتي في الكليب

حسن عبدالفتاح وغادة إبراهيم

لقطة جماعية للمكرمني في املهرجان

تكرمي الزميل احمد الفضلي الشيخ دعيج اخلليفة ومدير املهرجان الزميل نايف الشمري يكرمان االعالمية منيرة عاشور

تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة وبحضور نخبة من الفنانين

جائزة يتيمة لـ »دمعة« حياة.. و»بنات« سعاد لـ »المميزون في رمضان«!
دارين بائعة ليموناده في البترون

بيروت ـ ندى سعيد
صورت الفنانة دارين حدش���يتي كليب ألغنية خاصة مبنطقة 
البترون السياحية اللبنانية. قصة الكليب تدور حول امرأة غريبة 
»دارين حدشيتي« أتت الى البترون للبحث عن عمل، فوجدت وظيفة 
بائعة الليمونادة، وخالل جتولها في ش���وارع املدينة، حتلم بأنها 
أصبحت جنمة مش���هورة وحولها املعجبون والراقصون. وفجأة 
توقظها فتاة صغيرة من نومها العميق وحلمها اجلميل. شارك في 
تصوي���ر الكليب فريق »نحنا بالبترون« اما مدير التصوير فكان 
زياد خوري واملخرجة اجني اجلمال، وتضمن الكليب لقطات من 
حف���ل في الهواء الطلق حيث غنت النجمة دارين حدش���يتي امام 

اكثر من 15 ألف شخص.

غادة إبراهيم »مجنونة عبدالستار«
قررت مدينة اإلنتاج اإلعالمي بالتعاون مع شركة »أفالم محمد 
أبوالعزم« إنتاج موس���م جديد من مسلس���ل »بيت العيلة« بعد 
االستقبال اجلماهيري والنقدي حللقات املوسم األول الذي يعرض 
حاليا على 7 قنوات، وخالل حفل االفطار الذي اقامته املدينة مؤخرا 
مت االتفاق على البدء في اإلعداد للموسم اجلديد خالل شهر اكتوبر 
املقبل والذي سيشهد العديد من املفاجآت والتغييرات داخل »بيت 
العيلة« وحياة املطلقات ال� 4 »شيرين ورزان مغربي وهالة فاخر 

واميان سيد«.
من جهة اخرى تشارك الفنانة غادة ابراهيم كضيفة شرف في 
حلقة يوم االثنني 24 رمضان وحتمل عنوان »مجنونة عبدالستار« 
حيث تؤدي ش���خصية س���يدة ثرية تطارد جنايني بيت العيلة 
»عبدالستار« الذي يؤدي دوره حسن عبدالفتاح وحتاول إقناعه 
بأنها حتبه وتريد االرتباط به، قبل ان يكتشف اجلميع انها هاربة 

من مستشفى األمراض العقلية.

خالد السويدان
من اجلميل ان نرى االعالم الكويتي 
في ش����هر اخلير يتمي����ز ويضع بصمة 
واضحة وس����ط الزخم الكبير والصراع 
القوي لينال اكبر نسبة مشاهدة ومتابعة 
او  الدرامية  س����واء بالنس����بة لالعمال 
البرامج املنوعة واملس����ابقات وذلك في 
ظل انتش����ار الفضائيات، وهذه السنة 
وبكل جدارة اس����تطاع الفن الكويتي ان 
يحقق خطوة جديدة من النجاحات التي 
كان يحققها في املاضي من خالل االعمال 
التلفزيونية واالذاعية، وحرصا من الشيخ 
دعيج اخلليفة اقيم مس����اء امس االول 
مهرجانا لتك����رمي الفنانني املميزين في 
رمضان لالب����داع التلفزيوني في فندق 
هولي����داي ان داون تاون بحضور مدير 
املهرجان الزميل نايف الشمري ونخبة 
من املع جن����وم الفن حيث قدمت احلفل 
االعالمية س����الي القاضي من تلفزيون 
»الراي« التي رحبت باحلضور وبرعاة 
احلفل ومن ثم مت تك����رمي نخبة كبيرة 
من الفنان����ني واالعالميني على متيزهم 
في شهر رمضان حسب التصويت الذي 
مت في منتديات »الجئ عاطفي« للشيخ 

دعيج اخلليفة.
الفضلي يّكرم مرتين

من االش����ياء اجلميلة في التكرمي ان 
نرى الزميل احمد الفضلي احد االسماء 
املكرمة خاصة بعد تكرميه من قبل الوزير 
السابق لوزارة االعالم واالعالمي القدير 
محمد السنعوسي من خالل برنامج »مع 

التقدير« على قناة سكوب.
نسبة تشجيع

ايضا تكرمي الفنانة شجون الهاجري 
من خالل برنامج »شوجي« الذي يعرض 
على قناة »فنون« حيث اكدت ش����جون 
انها سعيدة جدا بهذا التكرمي النه يشكل 
دافعا لها وعلى اثره مت تشجيع شجون 
على هذه اخلط����وة اجلديدة من جميع 

احلضور وشكرتهم.
جائزة يتيمة

من االشياء الالفتة للنظر بشكل واضح 
حصول مسلسل »دمعة يتيم« للفنانة 

القديرة حي����اة الفهد الذي يعرض على 
قناة »الوطن« على جائزة يتيمة فاز بها 
الفنان الشاب فهد باسم عبداالمير، ايضا 
حصول مسلسل »ام البنات« على تلفزيون 
القديرة سعاد عبداهلل  الكويت للفنانة 
على جائزة واحدة فقط كانت من نصيب 
هيا عبدالسالم مع العلم ان »ام البنات« 
و»دمعة يتيم« حديث الشارع الكويتي 

وجناحهما ال يختلف عليه اثنان.
اعتراف الحشاش

اكد الكاتب الشاب عبدالعزيز احلشاش 
انه سعيد بهذه اجلائزة وللسنة الثانية 
على التوالي يحصل عليها وهي بالفعل 
تشجيع لكل الطاقات الشبابية وحرص 
احلشاش على اال ينسى دور الكاتبة الشابة 
هبة حمادة في مسلس����لها »ام البنات« 
والنجاح الذي حققه على مستوى الكويت 

واخلليج والعالم العربي.
سقوط باسم

بعد حصول الفنان باسم عبداالمير 
على خمس جوائز سقط متعثرا من خشبة 
املسرح وانكسرت كل جوائزه وقال »هذي 
عني وما صلت عالنبي«، خطاك الس����و 

واهلل يحفظك من العني.
كركترات وأطفال

ش����يء جميل ان نرى التكرمي لعدد 
كبير من الفنانني واالعالميني ولكن بعض 
التس����مية قد تقلل من قيمة الفنان مثل 
جائزة تقليد الكركترات وهذا بحد ذاته 
فن والفنان يس����تحق مسمى افضل من 
ذلك بكثير باالضافة الى جائزة جوائز 
االطفال مع العل����م انه ال يوجد برنامج 
لالطفال اال برنامج����ا واحدا فقط فاكيد 

سيحصل على هذه اجلائزة.
اسم الدورة

اسم الدورة هذه السنة »املكرمون في 
رمضان لالبداع التلفزيوني« ولكن الحظنا 
وجود برنامجني في االذاعة ووجود اسماء 
برامج اذاعية وقناة اذاعية ونحن نكن لهم 
كل احلب والتقدير لذلك من املفروض ان 
يتم تغيير اسم الدورة احتراما للبرامج 

االذاعية املشاركة والتي مت تكرميها.

1 � أفضل ممثلة واعدة هيا عبدالسالم 
عن دورها في »أم البنات«.

2 � أفضل ممثلة دور ثان شيماء علي 
عن دورها في »احلب الكبير«.

3 � أفض����ل ممثل����ة دور أول إلهام 
ف����ي »احلب  الفضال����ة ع����ن دورها 

الكبير«.
4 � أفضل ممثل واعد مناصفة بني 
الفنان حمد أشكناني في »احلب الكبير« 
والفنان فهد باسم عبداألمير في »دمعة 

يتيم«.
5 � أفضل ممثل دور ثان مش����عل 
اجلاس����ر عن مسلس����ل »رسائل من 

صدف«.
6 � أفضل ممثل دور أول مش����اري 
البالم عن دوره في مسلس����ل »وعاد 

املاضي«.
7 � أفضل مؤلف عبدالعزيز احلشاش 
عن مسلسل »رسائل من صدف« انتاج 

الراي.
8 � أفضل مخرج منير الزعبي عن 

مسلسل »احلب الكبير«.
9 � أفضل منتج باسم عبداألمير عن 
»رسائل من صدف« و»امرأة وأخرى«، 

على الراي انتاج الراي.
10 � أفضل مذيع عن برنامجه »مع 

التقدير« االعالمي احمد الفضلي.
11 � أفض���ل مذيعة عن برنامجها 
»چولة وحچي نقوله« النجمة حصة 

اللوغاني.
12 � أفضل مقدمة غنائية امللحن 
عادل املسيليم عن مسلسل »رسائل 

من صدف«.
13 � أفضل مسلسل كوميدي »موزة 

ولوزة« للفنان احمد السلمان.
14 � أفض����ل برنامج منوع »عيني 

عينك« لنايف النعمة.
15 � أفضل مقلد )كاركترات( الفنان 

شهاب حاجية في »عيني عينك«.
16 � أفضل برنامج كاميرا خفية الفنان 

محمد الصيرفي في »االسناصيد«.
17 � أفضل مطربة مبسلسالت حليمة 
ومسلسل وعاد املاضي رميا الشعار.

18 � أفضل برنام����ج أطفال جنمة 
االطفال احملبوبة سوسن الهارون في 

برنامجها »وال كلمة اطفال«.
19 � أفض����ل برنام����ج مس����ابقات 

»شوجي« لشجون الهاجري.

20 � أفض���ل معد برام���ج نايف 
البشايرة من تلفزيون الراي.

21 � أفضل مصممة ازياء انس���ام 
اخللف عن ازيائها في مسلسل »دمعة 
البلوش���ي، وحصة في  يتيم« لهند 

»چولة وحچي نقوله«.
1 � أفض����ل عمل متكامل »رس����ائل 
من صدف« انتاج الراي للمنتج باسم 

عبداألمير.
2 � أفضل قناة فضائية الراي.

1 � أفضل برنامج إذاعي منوع »كل 
رمضان وبس« لإلعالمية القديرة منيرة 

عاشور واملخرج بدر الرباح.
2 � أفض���ل برنام���ج مس���ابقات 
إذاعي »افكت« حملمد دغيشم ووليد 

سراب.
3 � أفضل اذاعة مارينا اف ام.

الشابة  جائزة تشجيعية للفنانة 
نادي����ة العاصي عن دورها في »امرأة 

وأخرى«.
� تس����ليم درع تذكاري����ة لراع����ي 

املهرجان الشيخ دعيج اخلليفة.
� تك����رمي مذيع����ة احلفل س����الي 

القاضي.

عبقرية في النص وجمالية في التمثيل وسالفة معمار تؤدي دور عمرها

جميل وبثينة.. زمن العار من دون رتوش
محمد ناصر

عندما س����ئلت إعالمية لبنانية كبيرة عن 
رأيها في شعر وكالم زياد الرحباني قالت انه 
يأخذ كلماته من سلة مهمالت احلياة اليومية 
فيقدمها لنا بطريق����ة واقعية دون أي رتوش 

أو جتميل.
الكاتبان حسن سامي يوسف وجنيب نصير 
ينطبق عليهما التوصيف ذاته اذ انهما أكثر من 
يبرع في نقل واقعية احلياة والتفاوت الطبقي 
فيها فيغرفان من مستنقعات ومصاعب حياة 
العشوائيات في حبكات درامية ال تنطبق على 
املجتمع الس����وري فحسب بل على املجتمعات 
العربية، وال يكتفي الكاتبان بتقدمي قصة درامية 
في مسلسل »زمن العار« حتترم عقل املشاهد 
بل يغرقانا بسيناريو خالق وطبيعي الى أقصى 
احلدود، فقلما جند مسلسال تشكل فيه احلوارات 
بني أبطال العمل متعة بحد ذاتها بغض النظر 

عن سير العمل وتتابع أحداثه.

أبرز المسلسالت

فمسلسل »زمن العار« والذي يعرض على 
فضائية دبي عمل مليء بالتفاصيل االجتماعية 
واألخالقية والسلوكية اليومية ضمن توليفة 
اخراجية وابداعية وانسانية وجمالية مؤثرة، 
وال نغالي وال نبالغ إذا اعتبرنا ان »زمن العار« 
هو بالفعل أحد أبرز املسلسالت العربية التي 
عرضت في شهر رمضان إن لم يكن أبرزها على 
اإلطالق فما شاهدناه كان عبارة عن مباراة رفيعة 
املستوى لعمالقة التمثيل من جهة ولواقعية 

النص وجلمالية اإلخراج من جهة اخرى.

الغواية والعنوسة

يأتي النص والس����يناريو في »زمن العار« 
الرافعة األولى واألب����رز للعمل، فالغوص في 
بيئة العشوائيات والطبقات املعدومة ومجتمع 
القاع والفس����اد في الدوائر الرسمية والنصب 
واالحتيال حتى بني األصدقاء واجليران والغواية 
والعنوسة واخليانة والفقر واجلشع كلها محاور 

عاجلها النص بسالسة وجمالية مع ترابط تام 
للمواضيع ببعضها فال جند لكل موضوع حكاية 
منفصلة بل تضعنا كل مسألة من املسائل التي 
عاجلها املسلسل وبشفافية مفرطة أمام أحداث 

تصفعنا بواقعيتها وبحدة وجعها.
وال يقتصر األمر على ذلك بل يتعداه أيضا 
ليقدم لنا وتيرة متصاعدة في األحداث جتعل 
عيوننا شاخصة وقلوبنا تخفق ترقبا للحدث 
وهو ش����عور لم نحس به منذ سنوات طويلة 
عندما بدأت مسلسالت املط والتطويل واألحداث 

اخلارجة عن كل منطق وعقل.

بثينة ودور العمر

مع توافر نص مميز البد ولظهوره بالطريقة 
املثلى ان يؤديه ممثلون مميزون وهو ما حتقق 
ليكتمل الركن الثاني لنجاح العمل وهو التمثيل 
الذي سنتوقف عنده كثيرا لنسبغ على املمثلني 
املديح ظاهرا وباطنا فما قدموه لنا لم يكن متثيال 
بل واقعا معيش����ا برعوا في جتسيده خاصة 
»س����الفة معمار« بدورها األجمل في مسيرتها 
الفنية إذ أعطت لش����خصية »بثينة« العانس، 
واقعا حياتيا يتماش����ى مع املألوف واملشروع 
فنراها تخلع احلجاب  وتضعه وفق املتعارف 
عليه متاما حتى انفعاالتها ودموعها وغضبها 
ورجاؤها كله كان من الصعب ان نش����عر بانه 
متثي����ل. ولعل األجمل كان حلظات اكتش����اف 
أنوثتها مع جميل وسكرتها بهذا الرجل وغوايته 
لها وصوال لعذاباتها مع اكتشاف احلمل واعطاء 
س����رها لزوجة أخيها وتق����دمي صكوك الوالء 
والطاعة لها بعد مساعدتها وتعهدها بأنها تنسى 

انها ابنة آدم وتنسحق في خدمتهم كليا.

لحظة شيطانية

أما املمثلة القديرة ثناء دبسي فكانت رائعة 
بتأديتها دور األم العاجزة واملريضة والشاهدة 
على انحدار سلوك أفراد عائلتها رويدا رويدا 
نحو العار حتى يصرعها زوجها أبومنذر عندما 
يفقد انسانيته في حلظة شيطانية بتركها متوت 

حتت ناظريه دون مساعدتها.
مكسيم خليل الذي أدى شخصية »نورس« 
أداها بتميز وخرج من منطية شخصياته التي 
ُطبع بها في أدواره األخيرة وكذلك تيم حسن 
الذي رغم قبضه على روح جميل ومتكنه منه 
بطريقة تامة اال انه لم يستطع ان ينسنا شخصية 

»عبود« في االنتظار.

استعجال غير منطقي

أما الركن الثالث املتمثل في اخراج رشا هشام 
شربتجي للعمل فقد أتى االخراج متقنا كعادة 
رشا وإن شابه استعجال غير مبرر وغير منطقي 
في عرض بعض املشاهد والتغاضي عن أحداث 
مفصلية عادة ما يترقبها املشاهد، فقامت بقطع 
األحداث بطريقة تخطت معها النص املكتوب، 
اضافة لتداخل كالم املشهد السابق بالذي يليه 
في طريقة سبق وقدمتها شربتجي في بعض 

أعمالها السابقة.
ورغم ذلك فإن اخراج العمل مصنوع بإتقان 
خاصة م����ع ادارة ممثلني عمالقة ونص مبدع، 
ونستطيع ان نطلق على رشا شربتجي بعد هذا 
العمل لقب مخرجة الشتاء السورية ومخرجة 
الصيف املصرية اذ انها غالبا ما تقوم بتصوير 
مسلس����التها السورية في فصل الشتاء فنرى 
األكمام الطويلة واملدافئ واملعاطف، بينما نرى 
البحر والشمس واحلر في مسلسالتها املصرية 

التي تصورها في فصل الصيف.

جائزة الدراما

ومع اط����الق جائزة دب����ي للدراما العربية 
والهادفة الى تشجيع الدراما العربية وحتفيز 
الفنانني وصناع املسلسالت على اإلبداع والتميز 
نتمنى أن يجد مسلسل »زمن العار« كل الثناء 
والتقدي����ر بل والوصول الى كونه أفضل عمل 
درامي تابعه اجلمهور وترقبه وس����ط طوفان 
املسلس����الت املعروضة، ومن فاته مشاهدته 
فليتلقفه عند عرضه مرة أخرى ومن شاهده 

مرة فسيعاودها مرات أخرى.

المكرمون

نصيب اإلعالميين ألحمد الفضلي ومنيرة عاشور
وحصـة اللوغانـي و»شـوجي« و محمـد الدغيشـم


