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الفنية

منتج خليجي »حس« 
بصدمة قوية من صحافة 
بلده بعد عرض مسلسله 
اليديد ويفكر هاأليام بعقد 
مؤمتر علشان يوضح وجهة 

نظره.. اهلل يعينك!

صدمة
مقدم برام���ج هاأليام 
يشعر بسعادة ألن احملكمة 
قبلت قضيته اللي رفعها 
ض���د مدي���ر قنات���ه ألنه 
مو راض���ي يعطيه حقه 

بالطيب.. بالتوفيچ!

قضية
ممثلة بعدما »شعرت« 
ان مخرج عمله���ا يتعمد 
احراجها چدام فريق عملها 
بطريقة استفزازية وبخته 
وطلع���ت من لوكيش���ن 

التصوير.. زين سويتي!

توبيخ

عبدالحميد الخطيب
يس����تعد النجم ابراهيم احلربي لتصوير مسلسله اجلديد »إخوان مرمي« مع نخبة من أملع النجوم منهم: 

الفنان القدير ابراهيم الصالل، غامن الصالح، جاسم النبهان، مرام، هند البلوشي وآخرون.
وعن العمل قال احلربي: يدور املسلسل في ثالثني حلقة ويعرض حلقبة مهمة من تاريخ الكويت وهي فترة 
الثمانينيات وأهم االحداث فيها، حيث يتناول قضايا جميلة بعيدة عن االس����فاف واالبتذال. وأضاف: العمل 
يتطرق الى جوانب توثيقية وتثقيفية مهمة للش����عب بعيدا عن املساس بأي أحد بعكس بعض االعمال التي 

قد تسيء الى تاريخ الديرة، مؤكدا انه من مؤيدي منع مثل هذه االعمال التي تزيد هوة الفراق بني الناس.

ترابط وتالحم

واض����اف: البد من التعامل بحذر مع الدراما ألن لها تأثيرا كبيرا على املش����اهدين، حيث البد ان نقدم من 
خاللها رسالة تعكس مدى الترابط والتالحم بني افراد املجتمع.

وزاد: الفن هو نقد وكش����ف للس����لبيات املوجودة في املجتمع وليس متجيدا ومدحا وتلميعا 
ألش����خاص معينني ومن خالله نهدف الى توعية الناس مبشكالتهم والقضايا التي حتيط 

بهم.
واس����تطرد: أنا من الفنانني الذين يحسبونها بطريقة صحيحة، وأحرص على 

انتق����اء اعمالي بدقة ويكفين����ي عمل أو اثنان في العام الواح����د، املهم ان يكون 
باملستوى املطلوب وينال رضاي ورضا جمهوري، ملمحا الى ان مشاركته في 

أي مسلسل تخضع لنوعية النص وفريق العمل املشارك فيه. 
وتاب����ع: أعتقد ان تركيزي في عمل واح����د يكون من بطولتي افضل من 
الظهور في اعمال كثيرة يك����ون دوري فيها ثانويا، فاملهم عندي الظهور 
بشكل جيد، وحتى ال أشتت اجلمهور، كما أنني وصلت الى مرحلة اختار 

فيها االفضل واملؤثر في الناس ورغباتهم دائ ما في اعتباري.
وأضاف احلربي: أرى ان الفنان في هذه احلياة عبارة عن سجل إما 
أن يكون ابيض أو يكون اسود، فبعد فترة ال ميكن أن منحو ما في هذا 
السجل، لذلك أحب ان يكون عندي شيء جميل عند الناس، وأمتنى أن 

أكون دائما عند حسن ظنهم.

نكهة خاصة

وأكمل: املسلسالت الكويتية متميزة ولها نكهتها اخلاصة، 
وتتمتع بش����عبية كبيرة على مستوى الوطن العربي ألنها 
تضم نخبة من عمالقة الفن االوائل، وكذلك القضايا اجلريئة 
املهمة التي تطرح فيه����ا بعكس االعمال االخرى التي متتاز 

بالرتابة.
يذكر ان النجم ابراهيم احلربي شارك العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا بطولة املسلس����ل اجلماهيري الناجح »احلب 
الكبير« ومعهما نخبة من أملع جنوم الفن مثل بدرية احمد 
والهام الفضالة واحمد ايراج وغيرهم، وعرض في شهر 

رمضان املاضي على أكثر من قناة فضائية.

البد مـن التعـامـل 
بحـذر  الـدرامــا  مـع 
علــى  أحـرص  لـذلك 
انتقــاء أدواري بعنـايـة 
حتـى أرضــي جمهوري

فلة الجزائرية: ال أعرف
سر تجاهل وردة لموهبتي

الغبرا في ضيافة الشايجي الليلة
يعرض تلفزيون الكويت اليوم على شاشة 
القناة االولى في متام الساعة العاشرة مساء 
اجل���زء االول من اللقاء اخل���اص مع الراحل 
د.ناظم الغبرا، حيث سيس���رد فيه ذكرياته 
من فلسطني الى الكويت في بداية خمسينيات 

القرن املنصرم.
يذكر ان هذا هو اللقاء التلفزيوني الوحيد 
للراحل الغبرا والبرنام���ج من تقدمي الزميل 
صال���ح الش���ايجي واخراج حمي���د العنزي، 
وس���يعرض اجلزء الثاني ف���ي نفس املوعد 

االسبوع املقبل.

القاهرة ـ سعيد محمود
أعربت املطربة اجلزائرية فلة عن دهشتها مما 
وصفته بتجاهل مواطنتها وردة لها وعدم االعتراف 
بها كسلطانة للطرب، مشيرة الى انها ال تعلم سببا 
محددا لهذا املوقف الذي تتبناه وردة. وقالت فلة: ال 
أجد تفسيرا لهذا التجاهل رغم العالقة الوطيدة التي 
كانت تربط بني وردة ووالدي املرحوم عبداحلميد 
عبابسة، خالل بدايتهما الفنية في مطعم »تام تام« 

بباريس، بحسب احدى الصحف اجلزائرية. الزميل صالح الشايجي

صورت »مشتاقة« وتتعاون مع الخبيزي

حدشيتي: المناظر الطبيعية سر ارتباطي بأستراليا
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تتواجد الفنانة دارين 
حدش���يتي في استراليا، 
ب���دأت زياراتها  حي���ث 
تثي���ر أكثر من تس���اؤل 
حتى قي���ل انها ارتبطت 
ارتباطا خاصا باستراليا 
والت���ي أصبحت مقصدا 
لها تزورها باس���تمرار 
باعتبارها االختيار األول 
عند تصوي���ر كليباتها 
وحتضيراته���ا أللبومها 

الغنائي املقبل.
وكانت دارين حدشيتي 
انتهت من تصوير أغنيتني 
جديدتني من ألبومها املقبل 
هم���ا أغنية »مش���تاقة« 
إلياس ناصر  من كلمات 
وأحلان طارق أبوجودة 
وتوزيع هادي ش���رارة 
وأغنية خليجية من كلمات 
الش���اعر صباح  الشيخ 
الناصر وأحلان يعقوب 
اخلبي���زي وم���ن ناحية 
االخراج فقد أضفى ملسته 
االخراج���ة على الكليبني 
املخ���رج اللبنان���ي جاد 

الهبر.
وأكدت دارين ان السر 
وراء اختيارها استراليا 
يرجع الى الطبيعة اخلالبة 
التي  البديعة  واملناظ���ر 
حتظى بها والتي تسهل 

كثيرا من مهمة املخرج.
أما عن السر وراء غنائها 
باللهجة اخلليجية فكشفت 
دارين عن انها كانت تعتزم 
اتخ���اذ تلك اخلطوة منذ 
فترة طويلة إال أن ضيق 
الفني  الوقت وانشغالها 

دارين حدشيتيأديا الى تأجيلها.

إبراهيم احلربي في احد اعماله الفنية

النجم  إبراهيم الحربي

يستعد لتصوير »إخوان مريم« بمشاركة نخبة من ألمع النجوم

إبراهيم الحربي: الفنان في هذه الحياة
عبارة عن سجل .. »يا أبيض يا أسود«


