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مطرب قاع���د »يزايد« 22
في مدح���ه الحد امللحنني 
في حوارات���ه الصحافية 
علشان يعطيه حلن من غير 
مقابل.. اذا عرف الس���بب 

بطل العجب!

مقابل
كان  بعدم���ا  ممث���ل 
»يط���ر« االدوار هاالي���ام 
قاعد يتش���رط ان يكون 
اسمه قبل اسامي سبقته 
باملشاركات التلفزيونية.. 

اهلل يشفي!

شروط
ممثلة كانت »مشتاقة« 
للعمل مع اح���د املنتجني 
 ب�����س بعدم�����ا عطاه��ا 
 دور رفضت���ه بس���ّبة انه 
ما يليق مبشوارها الفني.. 

شفيها هند رستم؟!

مشوار

السندريال حليمة بولند مع فاطمة العبداهلل وعبداهلل احلمادي في مطبخ »خمسة جنوم«

يظهر أهم المعالم السياحية في الديرة

تصوير »خمسة نجوم« في مطبخ عائم بشواطئ الكويت
عبدالحميد الخطيب

على ظهر يخت انتهت شركة 
HD لإلنتاج الفن���ي من تصوير 
برنامج »خمسة جنوم« في شواطئ 
الكويت مبش���اركة نخبة كبيرة 
م���ن أملع جنوم الس���احة الفنية 
واإلعالمي���ة بينهم الفنان القدير 
جاسم النبهان وانتصار الشراح 
وحليمة بولند ومش���اري البالم 

ومها محمد وغيرهم.
 ويعد »خمس���ة جنوم« من 
برامج املطبخ املبتكرة ذات الثياب 
اجلديد، حيث يقدم مجموعة من 
األطباق العاملية في أجواء خالبة 

مبهرة مت صنعها بالكامل وس���ط مياه البحر بعيدا عن برامج الطبخ 
التقليدية داخل االستديوهات املغلقة، وقد تناوب عليه أكثر من شيف، 

حيث يقدم طبقا رئيسيا وطبقا من احللويات في31 حلقة.
ويبدأ البرنامج عند اس���تقبال الضيف على طراد في حوار خفيف 
مع الكاميرا ومن ثم ينتقل الى اليخت ويبدأ املشوار مع مجموعة من 

اإلطباق العاملية.
من جهته أكد صاحب فك���رة البرنامج ومخرجه خالد الهنيدي أن 
»خمسة جنوم« يعد تيمة جديدة في برامج املطبخ على مستوى الوطن 
العربي، مشيرا الى ان فريق العمل حاول ان يخلق من خالله تقدمي مطبخ 

جديد غير مك���رر بحيث يضفي 
نوعا من اجلاذبية والتشويق عند 
مشاهدي الشاشة الصغيرة خالل 
رمضان املقبل السيما انه صور 

وسط أجواء خالبة ومبهرة.
وأضاف قائال: لقد مت جتهيز 
مطبخ بالكام���ل على ظهر يخت 
بحري واستضفنا في هذا املطبخ 
الذي تناوب على تقدميه املذيعة 
فاطمة العبداهلل والشاب عبداهلل 
احلمادي مجموعة من النجوم وهو 
ما جعل األج���واء مختلفة متاما، 
منوها إلى أن هذا املطبخ العائم 
اظهر املعالم السياحية واحلضارية 

للكويت والتي سيراها اجلمهور جلية في خلفيات التصوير.
واعتبر الهنيدي أن »خمس���ة جنوم« ستكون له كلمة كبيرة على 
برامج الطبخ خصوصا ان التعامل معه مت مبهنية ش���ديدة سواء في 
اختيار مواقع التصوير او في اختيار أنواع االطباق والتي س���تكون 
مفاجأة للجمهور بكل ما حتمله الكلمة من معنى إذا ما وضع في االعتبار 

انه يحتوي على ثالث فقرات مليئة باالنشطة.
اجلدير بالذكر أن برنامج »خمسة جنوم« إعداد شيرين بخيت، عالء 
محمود، وشارك في اإلعداد فاطمة العبداهلل وعبداهلل احلمادي وأدار 

التصوير عبداهلل وهبة 

فاطمة العبداهلل مع الفنان القدير جاسم النبهان

ليلى علوي

مظاهرة بسبب 
ليلى علوي في »طرة«

القاهرة ـ سعيد محمود
رغم حالة التنكر التي تظهر بها الفنانة 
ليلى علوي في مسلسلها اجلديد »كابنت 
عفت« اال انها فوجئت بأهالي منطقة طرة 
التي تصور حاليا مشاهدها بها، يتعرفون 
عليها، بل واجتمع حولها عدد كبير من 
اهالي املنطقة في شبه مظاهرة من اجل 
التصوير معه���ا، واضطر مخرج العمل 
اللغاء التصوير بعدما فشل في تفريق 

تلك املظاهرة.
وتؤدي ليلى في املسلسل دور مدرب 
كرة قدم رجالي، والعمل من تأليف د.محمد 
رفعت واخراج سميح النقاش، ويعتبر 
املسلسل استكماال للحكايات التي بدأتها 
ليلى علوي العام املاضي وكانت حتمل 

عنوان »حكايات بنعيشها«. املشرف العام للعمل غافل فاضل في حديث مع الزميل مفرح الشمري منى شداد تتوسط انتصار الشراح واملؤلف عبدالعزيز احلشاش

املخرج نادر احلداد مع انتصار الشراح ومحمد طاحون واملشرف العام غافل فاضل والفنانة منى شداد والفنان أحمد السلمان

انتصار الشراح وسعاد علي في مشهد متثيلي

بعد تحويله من مسلسل إذاعي إلى تلفزيوني

»ال طاح الجمل« قضايا اجتماعية مغلفة بالكوميديا

يصور ونحن نسابق الوقت لالنتهاء 
من تصوير مشاهده حتى يتسنى 

لنا تسويقه تلفزيونيا.
وبسؤاله عما يقال عن ان العرض 
سيكون على تلفزيون الكويت قال: 
واهلل اتمنى ذلك بس للحين ما عندنا 
اي اتفاق ال مع تلفزيون الكويت وال 

مع غيره من المحطات.

من خ����الل الرؤية االخراجية التي 
وضعها له المخرج نادر الحداد.

وبخصوص القنوات الفضائية 
التي ت����م االتفاق معه����ا لعرض 
 المسلس����ل عل����ى شاش����تها قال: 
حتى هذه اللحظة لم نبرم اي عقود 
مع القنوات لعرض المسلسل من 
خالل شاشتهم خاصة انه اليزال 

عبدالعزيز جاسم.

شكل آخر

من جانبه ذكر المشرف العام 
على المسلسل المخرج القدير غافل 
فاضل انه لم يتابع مسلسل »ال طاح 
الجمل« عندما بث في االذاعة مؤكدا 
ان المشاهدين سيرونه بشكل آخر 

حلقات المسلسل الذي سيعرض 
في ش���هر رمض���ان على احدى 

القنوات الفضائية.
وتمنى الحشاش ان يحصد 
المشاهدين  المسلس���ل اعجاب 
مثلما حصده حي���ن قدمه عبر 
اثير اذاع���ة الكويت مع الفنانة 
الفهد والقطري  القديرة حي���اة 

مفرح الشمري
المخرج نادر  دارت كاميرا 
الحداد لتصوير احداث مسلسل 
»ال طاح الجمل« تلفزيونيا بعد 
نجاحه في االذاعة التي حصل 
من خاللها على الجائزة الذهبية 
في مهرجان االذاعة والتلفزيون 
الذي اقيم مؤخ���را في مملكة 

البحرين الشقيقة.
»األنباء« زارت موقع تصوير 
النهضة  المسلسل في منطقة 
حي���ث اوض���ح له���ا المؤلف 
عبدالعزيز الحشاش ان العمل 
يناق���ش العديد م���ن القضايا 
االجتماعية بشكل موسع مختلف 

عما تم طرحه في االذاعة.

طريقة كوميدية

واضاف ان المسلسل يقع في 
30 حلقة وس���يكون طرح تلك 
القضايا االجتماعي���ة بطريقة 
كوميدية بعيدة عن االسفاف من 
خالل ابطال العمل الفنانة منى 
شداد التي ستؤدي دور »سبيكة« 
والفن���ان احمد الس���لمان الذي 
سيؤدي دور »فرحان ابوجوري« 
والفنانة انتصار الش���راح التي 
تؤدي ش���خصية »ام سليمان« 
والبحريني���ة س���عاد علي في 
 دور »ام س���هيل« بينما الفنانة 
ش���يماء عل���ي ستجس���د دور 
الفن���ان احمد  ابنة  »ج���وري« 
الس���لمان، باالضافة الى المذيع 
محمد طاحون وس���يكون هناك 
فنانون آخرون سيشاركون في 

غامن السليطي مع عبدالعزيز جاسم في مشهد من مسلسل »تصانيف«

يطرح جملة من المواضيع الجريئة

»تصانيف« يجمع جاسم والسليطي 
بعد 15 عامًا من الفراق

عبدالحميد الخطيب
يواصل فريق عمل املسلس���ل الكوميدي 
»تصاني���ف« تصوير مش���اهدهم املتبقية 
متهيدا لعرضه في ش���هر رمض���ان املقبل 
لصالح تلفزيون قطر وهو من تأليف غامن 
السليطي ويخرجه األردني محمد العوالي، 
ويتناول العمل قصة تدور في إطار ما يعرف 
بالكوميديا السوداء من خالل مناقشة مجموعة 
من الظواهر االجتماعية وانتقادها في حلقات 
منفصل���ة تقع في 30 حلقة، ويش���ارك في 
بطولتها نخبة من جنوم الدراما اخلليجية 
والقطرية منهم الفنانة هدية سعيد، زهرة 
عرفات، هبة الدري، ابتسام عبداهلل باإلضافة 
إلى نخب���ة من النجوم الش���باب مثل علي 
خلف وفاضل راشد وعبداهلل العسم وأحمد 
الفضالة ومحمد عادل، إلى جانب الفنانة رمي 

عبدالرحمن والوجه اجلديد سماح السيد.
من جانبه اكد عبدالرحمن السليطي املشرف 
العام على اإلنتاج ان العمل يتضمن حوالي 
720 مشهدا بني داخلي وخارجي مشيرا الى 
أن »تارا« الشركة املنتجة قد وفرت املواقع 
التي تتناسب مع أحداث املسلسل بشكل جيد، 

مؤكدا أنه رغم االنفصال الفني الذي وقع بني 
الفنانني غامن السليطي وعبدالعزيز جاسم قبل 
ما يزيد على 15 عاما إال أن اجلوانب اإلنسانية 

ظلت دائما حاضرة في عالقتهما. 
وح���ول تأخر مش���روع تصوير حلقات 
»تصانيف«، أشار السليطي إلى أنه كانت هناك 
أمور ومناقشة مع املؤسسة القطرية لإلعالم 
حول املسلسل، إلى جانب محاولة تغيير النص 
من أجل اجلمع بني النجمني عبدالعزيز جاسم 
وغامن السليطي، ملمحا الى ان »تصانيف« مت 
وضعه لدى إدارة التلفزيون القطري منذ ما 
يزيد على 3 سنوات قبل أن يتم اتخاذ القرار 
 بدعم إنتاجه وتكليف شركة »تارا« بهذا األمر.

 وأشار عبدالرحمن إلى أن مسلسل »تصانيف« 
يط���رح جملة من املواضي���ع اجلريئة التي 
تختلف عن الدراما العادي���ة التي مل منها 

املشاهد.
وأض���اف الس���ليطي أن ه���ذا النوع من 
املسلس���الت يعرف جناحا جماهيريا كبيرا 
بدليل جناح سلسلة »طاش ما طاش« وقبلها 
»فاي���ز التوش« الذي كان يعتمد على قصة 

معينة في كل حلقة. 

)سعود سالم(املخرج نادر احلداد مع سعاد علي ومنى شداد قبل التصوير


