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املذيعة سالي القاضي أثناء تقدميها النجم اإلماراتي حسني اجلسمي

.. واجلسمي عالي مستواه

مذي���ع »اختل���ف« م���ع 
مسؤولينه بالتلفزيون ألنهم 
ما عطوه برامج في العيد ويفكر 
انه يروح حق قناة ثانية تعرف 
قيمت�������ه مثل ما يق����ول.. 

خير ان شاء اهلل!

مخرج »استفاد« من شغله مع أحد 
املنتجني في عمله الفنتازي هاأليام 
متضايق ألنه هاملنتج يبي يستبعده 
في اجل����زء الثاني بعد الهجوم اللي 
شنه عليه في الصحافة بسّبة األخطاء 

االخراجية.. زين يسوي فيك!

قيمة استبعاد
الّلويه املوجودة في برنامج »أعياد 
النجوم« التلفزيوني ما نعرف ليش 
واملفروض على معدينه ترتيب أوراقهم 
مع الضيوف علشان محد يتحچى على 
كيفه، خاصة انه البرنامج مسجل.. 

ومنا للمسؤولني!

لويه

مفرح الشمري
حلظات جميلة عاش���ها جمهور املطربة اللبنانية 
نانسي عجرم واملطرب اإلماراتي حسني اجلسمي في 
حفلة عيد الفطر الغنائية مس���اء امس األول في قاعة 
»الراية« التي اكتظت باألس���ر والش���باب لالستمتاع 
باألغاني الش���بابية والطربية التي كان لها وقع كبير 
في أنفس���هم وذلك بسبب التنظيم الرائع خاصة انها 

غير منقولة تلفزيونيا.
بدأت احلفلة بعد منتصف الليل بظهور املذيعة نعيمة 
احلاي التي رحبت باجلميع بكلمات رقيقة ثم قدمت 
املطربة اللبنانية نانسي عجرم وفرقتها املوسيقية بأجمل 
العبارات ليستقبل اجلمهور مطربته اجلميلة بوابل 
من التصفيق احلار فغنت لهم ب� »الهداوة« وأحلقتها 
ب� »الدنيا حلوة« ثم عبرت عن س���عادتها بوجودها 
في الكويت ألنها تعشق أهلها وجمهورها الذي وقف 
معها منذ ظهورها على الساحة الغنائية وأهدت لهم 
أغنية »مني ده اللي ينس���يك« وبعدها »مشتاقة لك« 

التي أبدعت في غنائها لكلماتها اجلميلة.
ولم تنس نانسي ان تغني لألطفال فأهدتهم أغنية 
»شاطر شاطر« بعد أن صعدت الى خشبة املسرح طفلة 
صغيرة قدمت لها وردة تعبر عن اعجابها بها وبفنها 
وبطلتها »احللوة« ثم غنت من ألبومها اجلديد أغنية 
»شيخ الشباب« التي ألهبت بها الصالة للحنها اجلميل 
وأحلقتها بأغنيتها املش���هورة »آه ونص« التي متايل 
معها اجلمهور وخاصة اجلنس الناعم وهن جالسات 
على طاوالتهن واستغلت نانسي هذا احلماس فغنت 
»ماشي حدي« و»لون عيونك« و»انت ايه« و»قول تاني 

كده« و»سلمولي عليه«، وبعدها قدمت رميكس 
جميال وراقصا م���ن خالل أغنيتي »معجبة 

مغرم���ة« و»أخاصمك آه« ن���ال اعجاب اجلميع 
لتختتم وصلتها الغنائية بأغنية »بتفكر بإيه« 

وسط تصفيق حار من جمهورها الغفير.

الجسمي »شيخ الشباب«

وفي متام الثانية فجرا صعدت املذيعة سالي 
القاضي واملذيع محمد الدغيش���م اللذان قدما 
النجم اإلماراتي حسني اجلسمي بكلمات تليق 
بنجوميته الغنائية ليدخل بعدها اجلسمي على 
أنغام موسيقى أغنيته »بحر الشوق« التي ألهب 
بها الصالة حيث شاركه اجلمهور غناءها بشكل 
»مو طبيعي« وبعدها قّدم التهاني للكويت وأهلها 
مبناس���بة عيد الفطر وغنى »يا تاج الراس« 
و»احلرمي« لينقلنا إلى عالم السلطنة والطرب 
من خالل غنائه »نسم علينا الهوى« التي كان 
لها وقع »غير طبيعي« على نفوس احلاضرين 
وأحلقها بأغنية »بلغ حبيبك« و»أيام من حياتي« 
وبعدها تغن���ى بأغنية »فقدتك« ومن ثم أغنية 
»فرس« التي أحلقها مبوال »مخطوبة« الذي نال 
اعجاب اجلميع. وبعد هذا التجاوب الكبير غنى 
»يا ناعم العود« و»الطير« و»غرقان« ومن بعدها 
»احلبيب األولي« و»قاصد« وأغنيته املصرية »ستة 
الصبح« التي رقص عليها اجلميع وأحلقها بأغنية 
»أحبك وحشتيني« ثم »ما تسوى« ليختتم وصلته 

الغنائية بأغنية »عالي مستواه«.
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متعهد احلفلة محمد الشرف قام بجهود كبيرة م

مع فريق التنظيم إلظهار احلفلة بالشكل املطلوب.
املطربة اللبنانية نانس��ي عجرم عّبرت للصحافة 
بعد انتهاء وصلتها عن انها »مبس��وطة« بوجودها في 

الكويت.
اإلضاءة في املسرح كانت جميلة واضفت جوا 

من املتعة على احلضور.
النج��م اإلماراتي حس��ني اجلس��مي كان يخاطب 

اجلمهور أكثر من مرة بحب وكان يلبي جميع طلباتهم 
الغنائية.

عدم نقل احلفل تلفزيونيا س����اعد كثيرا على 
احلضور اجلماهي����ري الغفير الذي بدأ في التوافد 

على قاعة احلفل من العاشرة مساء.
مدير العالق��ات العام��ة بفندق الراي��ة د.يعقوب 
الش��طي قام بجهود طيبة جتاه الصحافيني حتى نهاية 

احلفل.

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل تتوسط جنمات مسلسل »زوارة خميس«

مشهد »موت موزة« املؤثر في احللقة األخيرة

..واملشهد التمثيلي املميز الذي أدته سعاد عبداهلل في مكتب ثنيان بعد اكتشافها أن شقيقتها نادية هي سبب 
طالقها من زوجها وخيانته لها 

نانسي .. معجبة مغرمة

نانسي »فرس« ..
والجسمي »شيخ الشباب« 

في حفلهما الغنائي الذي تميز بالحضور العائلي بقاعة »الراية«
المحرر الفني

س���يل من ردود الفعل والتعليقات واالتصاالت تلقتها »األنباء« حول تقييمنا لألعمال 
الدرامية من مختلف الش���رائح وبينها لزمالء نقاد، وتفاوتت اآلراء بحسب األعمال، لكن 
غالبيتها تركزت على »زوارة خميس« فيما يعكس الشعبية الواسعة التي حظي بها العمل 

رغم اجلدل الكبير املثار حوله.
عدد كبير من املعلقني ركزوا على ثغرات في نص العمل أو إخراجه في متابعة لسلسلة 
األخطاء التي أش���رنا إليها في هذا املجال وكمثال، تس���اءل أحد القراء: كيف متت عملية 
توزيع امليراث بدون وجود أخ ثنيان؟ وماذا عن ش���خصية نصيب الذي سمعنا عنه ولم 
نره؟ وماذا عن حب نادية لثنيان؟ فخالل 3 حلقات فقط تقول له »الزم أتركك« ثم تبعث 
له رسائل عن أن »احلب عوار قلب« في إشارة إلى عدم احترام التسلسل والتدرج املنطقي 

للموقف العاطفي. 
قارئ آخر س���أل عن صحة طالق موزة واجلوانب الشرعية ومنها زواج ثنيان بأختها 
قبل إكمالها لعدتها )حتدث عن وجوب التزام الرجل بعدة طليقته بهذه احلالة وهو ما لم 

يحصل، ولم يتسن لنا الوقت ألخذ الرأي الشرعي في هذا املجال!(.
وفي مقابل هذا النوع من التعليقات تلقينا الكثير من اآلراء التي تضمنت إشادات كبيرة 
باملسلسل وأبطاله وخاصة ش���جون ومرام ومالك وفاطمة الصفي وحسني املهدي وحمد 
العماني وهي وجوه ش���بابية صاعدة بقوة وحتظى بش���عبية واسعة السيما في أوساط 

املراهقني والشباب.
ومبقابل ما كتبناه ذكر مصدر متخصص في الرقابة على النصوص أن »زوارة خميس« 
من أجمل ما عرض عليه من نصوص خالل السنوات األخيرة وأنه شعر خالل قراءة النص 
بأنه يجسد املجتمع بكل فئاته داخل منزل واحد يرمز إلى املجتمع ومشاكل الشباب فيه، 
لكنه أردف قائال إنه بعدما شاهد العمل وجد ان تنفيذه لم يرق الى مستوى القصة أو ما 

تصور أنها ستكون عليه.
وحول النقطة التي أثرناها عن التشابه بني مسلسلي »زوارة خميس« و»أميمة« علق 
أحد القراء س���اخرا بأن هناك نكتة تقول إن أوالد »زوارة خميس« بعدما تشردوا انضموا 
إلى دار أيتام »أميمة«! وفي املقابل اعتبر آخرون  ما طرحناه على هذا الصعيد جتنيا على 

كاتبة العملني واستهدافا لها.
وليس عاديا أن تكون التعليقات حول عمل محدد مليئة بالتناقض مثلما واجه »زوارة 
خميس« فهناك من قال »فشلونا« ومن قال »أفضل عمل في السنوات األخيرة« ومن اعتبر 
أن املسلسل »أساء لصورة املجتمع احملافظ وثوابتنا اإلسالمية وأخالقنا ويسعى لتخريب 

بيوتنا« ومن اعتبره »عمال واقعيا وانه مسلسل روووعة ومؤثر وحديث الساعة«.
ومن بني ما تلقيناه أيضا تعليقات ساخرة وتصورات لنهاية القصة منها ما ذكره احد 
القراء عن توقعاته بأن احللقة اخلتامية ستكش���ف أن »أم نصيب على عالقة مع مصمم 
الديكور وموزة األم معجبة باللي يس���وي لها سلطة باملطعم ونادية تواجه عز بحبها له 

وسعود يقتل أخاه مرزوق إثر خالفات في أيام الفرج«!!!
نقطة االجماع األبرز في صالح املسلس���ل كانت حول األداء املتقن الذي قدمته الفنانة 
سعاد عبداهلل لدور موزة، والذي بلغت فيه قمة التألق في بعض املشاهد املفصلية السيما 
مش���هد املواجهة مع شقيقتها نادية في مكتب ثنيان واكتشافها انها سبب تطليق زوجها 

لها.. وصوال الى مشهد املوت في احللقة اخلتامية.

»زوارة خميس« في عيون القراء والنقاد.. 
بين الجدية والسخرية


