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املنت�ج والفنان ب����اس���م عبداألمير هالس���نة 
تطابقت شخصيته الفعلية في احلياة مع شخصيته 
في »دمعة يتيم« نعم هذا هو باسم ال���ذي ن���عرفه 
احلب����يب والق����ريب م������ن القل�ب، وك����ل من 
يع����رف بوأح����مد ع���ن قرب سيتأكد ان شخصيته 
مطابقة متاما لدوره. براڤو يا باس���م ألنك اتقنت 

املقولة القائلة »املمثل ال ميثل«.

ممثلة كان عندها 
»أمل« في احد املنتجني 
علش���ان يطلبها في 
اليديدة  مس���رحيته 
بس املها خاب.. خيرها 

بغيرها!

مقدم برامج اذاعية يعتقد 
في نفس���ه ان���ه »صالح« 
البرامج الشبابية  لتقدمي 
هااليام يبي يطّور برنامجه 
قام يتحچ���ى فيه فرانكو 

عرب.. اهلل يشفي!

أمل تطوير

بعد نجاح مسلسل »هوامير الصحراء« على »روتانا خليجية«

فرقة مسك مع الـ »هامورة« بالسعودية
برعاية »زين« و»األنباء« وعدد من الشركات الوطنية

جوائز »كنز FM« وصلت إلى 75 ألف دوالر
مفرح الشمري

املشاركات في برنامج »كنز FM« تضاعفت اعدادها 
خاصة بعد ان وصلت جوائزه الى 75 الف دوالر منها 
كاش ومنها اجهزة الب توب وتلفونات نوكيا وساعات 
أملاس مقدمة من »األنباء« وس���يارات »كشخة« من 
»ايه ون لتأجير السيارات«، باالضافة الى »األطياب« 
التي يقدمها »اطياب املرش���ود« كل عام ملس���تمعي 
البرنامج، خصوصا ملشتركي »زين« وخالل األيام 
املقبلة س���ترتفع قيمة اجلوائز حتى تصل الى 100 
ألف دوالر ألن مش���تركي »زين« يستاهلون مثل ما 
تقول مقدم���ة البرنامج هبة الدري، هذه الزيادة في 
جوائز البرنامج املقدمة من عدة شركات وطنية هدفها 

الوحيد إسعاد الناس في هذا الشهر الفضيل.

فرحتي ما توصف

عبرت احدى املتصالت عن فرحتها بالفوز بجهاز 
»بالك بيري« ألن كان »خاطرها« فيه من زمان وقالت: 

فرحتي ما توصف ألن »كنز FM« حقق أمنيتي.

بدر والجازي

كسر املس���تمع بدر »سيطرة« املستمعة اجلازي 
التي فازت على م���دى احللقات ال� 5 املاضية بفقرة 
»أسرع مسج« وكانت قيمة جائزتها 100 دينار ولكن 
ف���ي احللقة املاضية فاز بدر بهذه اجلائزة لتقول له 
هبة: زين يا بدر كسرت سيطرة اجلازي على هذي 

اجلائزة اللي أمتنى يفوزون فيها كل املستمعني.

عبدالحميد الخطيب
تستعد فرقة مسك الكويتية 
للس���فر الى اململكة العربية 
الس���عودية لع���ل بروڤات 
مس���رحية غنائي���ة بعنوان 
»الهامورة« ليتم عرضها في 
الرياض خالل ايام عيد الفطر 

املبارك.
وقد اكدت عضوات الفرقة 
ان اشتراكهن في هذه املسرحية 
جاء بعد النجاح الذي حقق في 
مسلسل »هوامير الصحراء« 
الذي يعرض على قناة »روتانا 
خليجية« مع نخبة من املمثلني 
واملمثالت م���ن دول اخلليج 
الفنان احمد الصالح  بطولة 
والفنانة ميساء املغربي، ومسك 
احدى عضوات الفرقة، واشرن 
الى انهن رغم الزحمة الفنية 
ومشاركتهن في اكثر من عمل 
درامي وكوميدي وتسجيلهن 
الغنية سنغل جديدة اال انهن 
سيحيني حفلة غنائية ساهرة 
بعد كل عرض مس���رحي مع 
مجموعة من املطربات كاملطربة 
وعد وذلك الرضاء جمهورهن 

فرقة مسكفي السعودية. علي حيدر

السؤال
ما هي عاصمة سلطنة عمان:

أ ـ الدوحة
ب ـ مسقط
ج ـ املنامة

دموع حياة الفهد إبداع في عيون اليتيم
هي املعاناة واحلزن واألسى، هي الفرح والسرور واألمل، هي 

الباكية الضاحكة، هي الرمزية ملتناقضات احلياة كلها.
الكل يعشق حياة املمثلة، والكل يزداد إعجابا عاما بعد 
عام بحي����اة ككاتبة، فأعمالها مراي����ا تعكس أدق تفاصيل 

املجتمع.
تعلن للمأل أنها تكتب قصة تقول للبشر إنها ستضرب 
ع����دة أمثلة عن املجتمع. وهي ال تكتب القصة فحس����ب بل 
تتجاوز ذلك لتجس����دها لنا بأصدق وأروع صورة فنية.. 

تكتب الشخصيات وجتسدها وتعيشها.
»احلياة« هذا العام جميلة شابة مراهقة رغم أن الشيب 

يغطي رأس����ها، كبيرة هي في كل شيء في قصتها، وأدائها 
وإخالصها لفنها الش����يء الوحيد الذي تعيش من أجله في 
هذه احلياة. جتمع املال ال تنفقه على احد، أنانية، ال تلبس، 
ال تتمتع بثروتها إنه الشح، بل هي البخل كله.. أسوأ طباع 

احلياة.
ولعلني أتس����اءل كيف لك يا حياة أن تكوني بخيلة أو 
ان تصوري البخل بهذه الدقة.. وأنت الوحيدة التي يهرب 

منها املال من كرمها؟!
في »دمعة يتيم« ال����ذي يعرض على قناة »الوطن« هذا 
العام لم نشاهد يا عزيزتي حياة قصة، بل تابعنا مجموعة 

قصص في ملحمة س����طرتها احلياة عن واقع نالمسه، 
نحتك به يوميا، نواجهه باستحياء كالنعام الذي يدفن 
رأسه في التراب، هي املتناقضات اجلميلة فكيف بنا 

نعيش في هذه احلياة دومنا ان تطأ قدمانا ترابها.
التراب اليوم يا حياة ارض خصبة أنبتت اخلير 
كله في فن ال ميوت، فن يعيش معنا مدى احلياة، 
عمره احلياة نفس����ها، وعطاؤه األرض احلبلى 
والتي تلد في كل عام إبداعا يضاف لتاريخك 

يا أم سوزان.
سعود الورع

علي جمعة

سعاد علي

باسم عبداالمير

صالح املال

منى شداد

مرام

هند البلوشي

جمعة الثابت

أحلى سعاد وصالح

واثق من نفسه ال يزعزعه شيء سوى قوة أدائه. 
كان ومازال ثابتا في خطواته، قادرا على أن يصنع 
النجاح لكل شخصياته. استطاع النجم املتألق املبدع 
علي جمعة هذا العام أن يزيد رصيده الفني إبداعا 
وتألقا، نعم استطعت يا جمعة أن ترسم من البخل 
أحل����ى لوحة في كرم العط����اء، في األداء العالي 

للشخصية التي جسدتها في »دمعة يتيم«.

باسم ممثل ال يمثل

لب���س بجدي���د كل اجلدي���ة التي 
شاهدناها بعني املبدعة الفنانة سعاد 
علي التي استطاعت أن تكسر روتني 
الكوميديا في أعمالها من خالل إتقان 
الشخصية في »دمعة يتيم« لدرجة انها 
دخلت قلوب املشاهدين دون استئذان، 
أما املال فقد أمتعنا ببس���اطة أدائه في 
تنفيذ اخلطة التي رسمتها املبدعة حياة 
الفهد من خالل إتقانه الغوص في أعماق 
الشخصية التي جسدها ليعزف أجمل 
سيمفونية مع جنوم الفن اخلليجي في 
عمل تساوى النجوم فيه بنجوميتهم 

وتألقهم.

محمد احلملي

الحملي خفيف الطينة
رغم ثقل وزنه )عساه وزن 
العافية( اال ان الفنان الشاب 
محم���د احلملي اس���تطاع ان 
يظهر في »دمعة يتيم« بروح 
الط����ين���ة، ك����ما  خ����فيفة 

التي  ات���قانه للش���خصية  ان 
جسدها بأدائه الرائع وخفة ظله 
كل هذا جعلنا نتابعه والبسمة 
مرسومة على شفاهنا، يا زينك 
ياحلملي وخلك على طول بهاألداء 

احللو. يعقوب عبداهلل

دمعة يعقوب بصمة
 

هاملرة عن يعقوب راح اكتب 
باللهجة احمللية: عفية عليك يا 
يعقوب عل����ى جناحك العجيب 
في جتسيد احلى شخصية، جد 
هالسنة أقنعتنا انك فنان متجدد 
يبحث عن كل ما هو متميز في 
انتقاء ادواره. والزم تعرف انك 
من����ت يتيم ألن كل مش����اهدين 
الكويت صاروا أهلك ملتابعتهم 
لدورك الل����ي راح يكون بصمة 

ونقلة لك في مسيرتك الفنية.

منى.. الواثقة

مرام وهند إمبدعين

تدبير وتفكير وعقل مدبر، ليس في تدبير امور 
حياتها فقط، بل حتى في ش���ؤون فنها وابداعها، 
براڤو يا بنت ش���داد على اتقانك لدورك بكل ثقة، 

براڤو على أدائك املقنع لشخصيتك.
براڤو على جراءتك في جتسيد املثل القائل »مال 
البخيل ياكله العيار« هو النجاح والتألق والثقة 

في النفس واألداء.

ال����ذي  ك�����ل 
أستطيع أن أقوله 
الش���قيقتني  عن 
في احلياة والفن 
انهما اس���تطاعتا 
هذا العام أن تتألقا 
من خالل لياقتهما 
أداء  ف���ي  العالية 
أدوارهما بكل إقناع 
واقتدار وبالكويتي 
الفصي���ح ما قول 
إال: م���رام وهن���د 
حيل  البلوش���ي 
إمبدع���ني عند كل 

املشاهدين

)فريال حماد(هبة الدري مع طفلني داخل االستديو

مطربة بعد نش���ر 
اخلاص���ة  صوره���ا 
باالنترن���ت متضايقة 
حيل وتفكر انها تعتزل 
الساحة الغنائية.. فكري 

بقرارچ رويدا رويدا!

اعتزال

الفنانة القديرة 
حياة الفهد


