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ممثلة »عبرت« عن استيائها 
ألحد املخرجني اخلليجيني ألنه 
مو راّزها في مقدمة املسلسل 
وقررت عدم التعاون معاه مرة 
ثانية.. يبه دورچ ترى عادي 

والشرهة على اللي شغلچ!

كاتب مو مصدق انه عنده 
أعمال قاعدة تنعرض هاأليام 
قاعد يذكر الناس بأوقاتهم في 
الفيس بوك وإرسال املسچات 
مع ان أعماله مقتبسة.. اهلل 

يشفي!

تعاون تذكير
مقدم برامج توه طالع 
البيضة قاعد ينتقد  من 
املسلس���ات املعروضة 
حاليا بطريقة عجيبة مع 
انه م���ع ربعه ميدحهم.. 

احلمدهلل والشكر!

انتقاد

عبدالحميد الخطيب
انتهت فرقة »ستيج جروب« قبل أيام من تسجيل جميع 
األغاني التي كتبها الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة واخلاصة 
مبسرحية األطفال االستعراضية »املدينة الثلجية« التي 
ستعرض طوال أيام عيد الفطر املبارك على مسرح مركز 
تنمية املجتمع مبنطقة العدان، وهي من إعداد وإخراج 
محمد راش���د احلملي وبطولة كل من أحام حسن، أحد 
إيراج، زينة كرم، محمد احلملي، عبداحملسن العمر، بدر 
الش���عيبي، عبداهلل اخلضر وجنمتي »ستار أكادميي« 

الكويتية نورا العميري والسورية زينة افتيموس.
وقد أكد املدير العام لفرقة »س���تيج جروب« الفنان 
عبداحملسن العمر انه مت التجهيز للمسرحية منذ أبريل 
املاضي سواء من ناحية الديكورات واإلضاءات واألغاني 
وذلك الرتباط الفنانني املشاركني فيها بعدة أعمال درامية 
داخل الكويت وخارجها، كذلك ألن الفرقة فضلت العمل 

مبكرا لتفادي أي أخطاء أو عقبات قد تواجههم.
من جانبه، قال املدير الفني للفرقة ومخرج العمل الفنان 
محمد احلملي: اجلميع سيش���اهد خدعا بصرية جديدة 
أثناء عرض املسرحية في العيد كونها حتمل العديد من 
املفاجآت الفنية واالستعراضية والتي ستقدم للجمهور 
بشكل فنتازي جميل، خصوصا ان الديكورات الضخمة 
ستجعل احلاضرين للمس���رحية مندمجني مع األحداث 
وكأنهم يعيش���ون أجواء »والت ديزني« العاملية وهو 
العالم الذي مت اقتباس فكرة العمل منه حيث ان القصة 

مأخوذة عن إحدى القصص األسطورية العاملية.
وأشار احلملي الى انهم يجرون حاليا البروڤات املبدئية 
على خش���بة املسرح الش���عبي، ملمحا الى انه بعد أيام 
قليلة سيتم االنتقال الى مسرح العدان بعد ان يتم تركيب 

الديكور بالكامل.
ووصف فريق املس���رحية باملمي���ز، مؤكدا ان الروح 
اجلماعية واحملبة التي تسود بني املشاركني فيها هي احدى 

األسباب التي تدعوه للتفاؤل والرهان على النجاح.

أحمد إيراج وزينة كرممحمد احلملي

أحالم حسن أثناء تسجيل األغنيات

عبداحملسن العمر

»الذيب« أحمد املوسوي)فريال حماد(املخرج نايف الكندري

العمر: الفرقة بدأت العمل مبكرًا لتفادي األخطاء

يبث على »كويت Fm« برعاية »األنباء« و»زين« وعدد من الشركات والمؤسسات

الحملي: روح الجماعة رهاني على نجاح »المدينة الثلجية« 

فالشات »كنز Fm« تجذب المستمعين للفوز بجوائزه 

مفرح الشمري
حلقة الليلة من برنامج املسابقات »كنز Fm« الذي يعده علي 
حيدر وخديجة دشتي ويخرجه نايف الكندري ويقدمه »الذيب« 
أحمد املوسوي ستتضمن العديد من املفاجآت للمشتركني تتمثل في 
زيادة قيمة اجلوائز املقدمة يوميا للمستمعني خصوصا مشتركي 
»زين« وذلك لتحفيزهم وتش���جيعهم على املشاركة خاصة انها 
س���توزع عليهم من غير طرح اسئلة حتى تتيح اسرة البرنامج 
الفرصة للمس���تمعني للفوز بأكثر من جائزة في احللقة الواحدة 
باإلضافة الى دخول ارقام هواتفهم في الس���حب االسبوعي الذي 

ستكون جائزته سيارة »تشارجر« موديل 2010.

فالشات حلوة

اشاد عدد من املستمعني وخاصة املشاركني في برنامج »كنز 
Fm«، ب� »الفاش���ات« اجلميلة الذي يبثها مخرج البرنامج نايف 
الكندري طوال بث البرنامج ووصفوها ب� »احللوة« النها تتماشى 
مع اجواء ليالي الشهر الكرمي، كما طالبوا الكندري باالكثار منها 
خاصة التي ميزج فيها املوس���يقى الهندي���ة بالعربية وطالبوه 
باستحداث »فاشات« جديدة أليام القرقيعان وليلة العيد حتى 

يعيشوا اجواءها.

جوائز مميزة

وصف عدد من املستمعني جوائز »كنز Fm« املقدمة من »زين«، 
»األنباء« »منتزه خليفة السياحي«، »فروت بوكيه رفلكشن«، »ايه 
وان لتأجير السيارات«، »أطياب املرشود«، ومعهد فندق كراون 
بازا، باملميزة النها تخدم جميع االذواق متمنني السرة البرنامج 

كل توفيق وجناح.

»زوارة خميس«

بشار جاسم

من جديد تعود إليكم زاوية مبالغات وأخطاء درامية اخلاصة مبسلسالت وأعمال شهر رمضان املبارك حيث نكشف كمية املبالغة التي تصل 
احيانا إلى 100% في بعض األعمال املعروضة على اغلب احملطات الفضائية سواء في الشخصيات او املمثلني او االخراج او التأليف وغيرها من 

االمور التي نحاول أن ننبه فريق العمل اليها ليتالفوها في األعمال املقبلة.

مبالغات وأخطاء درامية..

كاركتر البريكي»يد« الصالح

من أجمل األعمال 
تع���رض  الت���ي  
في الش���هر الكرمي 
مسلس���ل »زوارة 
خمي���س« للفنانة 
القدي�����رة س���عاد 
عب�داهلل ولكن من 
املبالغ فيه بالعمل 
اف����راد   وجود كل 
املسلس���ل في بيت 
واح���د حيث جند 
االزواج وحرميه����م 
وعياله���م واخلدم 
إلى  باإلضاف�������ة 
وعي���ال  اجل����دة 
األخ���ت.. ومن������ا 
الكاتبة هبة  إل���ى 

حمادة.

»أيام الفرج« مسلسل راق 
للكاتب عبدالعزيز احلشاش 
ويع���رض على قناة الراي 
ولكن من االخطاء الفادحة 
كاركتر الفنان غامن الصالح 
الذي يجسد شخصية رجل 
يده مبتورة وواضح جدا 
ش���كل اليد احلقيقية التي 
الدشداشة..  يخفيها حتت 
ومنا إل���ى املخرج صاحب 
الرباع���ي بالعمل  االس���م 

جمعان الرويعي.

من أفضل املمثلني على 
النجم  الفنية  الس���احة 
خال���د البريك���ي، الذي 
يطل علينا هذا العام في 
اكثر من عمل ولكنه في 
مسلس���ل »أيام الفرج« 
بالغ »حبتني« في رسم 
الش���خصية والكاركتر 
الغترة  من خال ميان 
والعقال بشكل »أووڤر« 

ومبالغ فيه.

الباب اللي يجيلك منه الريح سده و:
أ ـ بس

ب ـ روح
ج ـ استريح
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