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ممثلة تكتب في مواقع 
التواصل االجتماعي انها 

مطلوبة في االعمال الدرامية 
اخلليجية مع انه للحني 
ماعندها والشي ألعمال 

رمضان الياي ألنها رفضت 
العديد من النصوص 

الدرامية مثل
 ما تقول.. خير ان شاء اهلل!

مقدمة برامج خليجية طلبت 
فرصة من مسؤولني القناة 

العربية اللي تشتغل فيها 
بعد ما بلغوها انهم راح 

يستغنون عنها لسطحية 
افكارها اللي تقدمها في 

برنامجها املباشر االسبوعي 
ولعدم وجود اعالنات فيه.. 

ننطر ونشوف!

ممثلة عربية مقيمة في 
اخلليج متضايقة من 

احلروب اللي تشنها بعض 
زميالتها في الوسط الفني 
واالعالمي من غير سبب 
مثل ما تقول وتفكر انها 

تفضحهم باألدلة على 
حسابها باالنستغرام 
وتويتر.. اهلل يستر!

أدلة  مطلوبة أفكار 

أسماء ملنور تنصح الفنانات: حافظن
على أخالقيات الفن بدالً من اختالق املشاكل

وجتنبت أسماء ملنور ذكر 
أسماء الفنانات الالتي أشارت 
إليهن بالرغ���م من محاوالت 
املذيع���ة لك���ن دون جدوى، 
وحتدثت أسماء بدبلوماسية 
رائع���ة إذ عاتب���ت الفنانات 
أكثر  ونصحته���م باالهتمام 
بفنهن واحلفاظ على أخالقيات 
املهنة بدال من اختالق املشاكل، 
إليه  الذي تسعى  وهو األمر 
العملية، حيث  في حياته���ا 
قالت: »إذا بحثتم في مشواري 

ستجدون صفر املشاكل«.
يذكر انه بعد هذا اللقاء علق 
البعض على أن احلديث الدائر 
كان يخص باألساس الصراع 
الدائر بني »ابتس���ام تسكت« 

أسماء ملنورو»دنيا بطمة«.

»رينو البابطني« رعت مسرحية »بيقولك - كوميدي شو 3«
العروض في خدمة ما بعد البيع، 
خصوصا أن الشركة تدرك أن 
عالقتها به����م ال تقتصر فقط 
على البيع وإمنا متتد ملا بعده 
في سبيل توفير سبل الراحة 

كافة.

محظوظا ومت اكتشافها في آخر 
احلفل.

حترص »رين����و البابطني« 
عل����ى التواصل املس����تمر مع 
عمالئها والذي يتمثل في أبهى 
صوره ومن خالل إطالقها أفضل 

الفرنس����ية تتمتع بشخصية 
محبب����ة وترفيهي����ة، وهو ما 
يتماش����ى متاما مع أجواء هذا 
النوع من املسرحيات. وقامت 
رينو البابطني بتخبئة 50 هدية 
رمزية حتت كراسي 50 متفرجا 

مينا نادر، عالء الشيخ، ووليد 
أبواملجد. وانطالقا من حرصها 
على رعاية األحداث الترفيهية، 
البابطني«  جاءت رغبة »رينو 
عل����ى التواجد في هذا احلدث، 
خصوصا أن س����يارات رينو 

واملمتع����ة، من بطول����ة أكرم 
حس����ني، املعروف بشخصية 
»سيد أبوحفيظة«، والذي يعتبر 
اليوم املمثل الكوميدي رقم واحد 
في مصر، ورافقه عدد من أملع 
ممثلي »الستاند آب كوميدي«: 

عبدالعزيز اخلطيب بس����تاد 
النادي العربي في املنصورية 
والتي اتس����عت حلوالي 3500 
امتدت  التي  متفرج.املسرحية 
ل� 3 س����اعات وكان����ت مليئة 
بالكثي����ر من املواقف الفكاهية 

كانت ش����ركة عبداحملسن 
عبدالعزي����ز البابطني، الوكيل 
احلصري لس����يارات رينو في 
الكويت الراعي الرسمي ملسرحية 
»بيقولك - كوميدي ش����و 3« 
التي أقيمت 22 اجلاري في قاعة 

»رينو البابطني« الراعي الرسمي ملسرحية »بيقولك - كوميدي شو 3«سيارات »رينو البابطني« ابو حفيظة في احلفل

نرمني احلوطي: اإلبداع هو العامل األساسي
في تطور الكتابة األدبية والقصصية

الكاتب يقوم باستحضارها 
عندما يبحث عن فكرته ويبدأ 

بالكتابة.
وقالت احلوطي إن الكاتب 
عندما يبدأ رحلته في الكتابة 
يبدأها من أجل هدف ما أو 
حملاكاة واقع ما ليستقدم ما 
ميلكه م���ن معلومات يقوم 
من خالله���ا حتديد الفكرة 
بطريقة صحيحة، وضربت 
مث���ال باإلنت���اج الفك���ري 

الش���يخ  الش���ارقة  حلاكم 
سلطان القاسمي »فنجد أن 
الذي يحمله  الغزي���ر  الكم 
الق���راءات واالطالعات  من 
أعطت له أفكارا ابداعية في 

كتاباته«.
وقالت إن الشيخ القاسمي 
عندما أراد أن يحاكي الواقع 
ق���ام باس���تحضار املاضي 
من خ���الل قراءاته الغزيرة 
للتاريخ »وأنتج بني أيدينا 
أعماال ثمينة جعلها حتاكي 
واقعن���ا مثل »شمش���ون 
اجلبار« و»احلجر األسود« 

و»طورغوت«.
وذكرت خالل الندوة أن 
الكاتب املبدع هو الذي يقوم 
برسم الشخصيات في عمله 
األدبي بشكل جاذب وهو الذي 
يستطيع أن يوصل فكرته 
للقارئ بالش���كل املطلوب، 
معتبرة أن رحل���ة الكتابة 
االبداعية تنتهي عندما يصل 
النتاج األدبي بني يدي القارئ 
ليقرأ كل م���ا هو جديد من 
فك���ر بلغة راقي���ة مفهومة 
جتعل من كلماتها قوة تدفع 
القارئ إلى اخليال ليتعايش 
مع الشخصيات الواردة في 
ذلك العمل األدبي، وإذا كانت 
هذه نهاية العمل األدبي فقد 

وصل الكاتب إلى اإلبداع.

يتمتع بخيال مبدع لكي ينتج 
قطعة أدبية تتميز باجلودة 
واإلب���داع، وقالت: يجب أن 
يكثف الكاتب من معلوماته 
الذي يريد  حول املوضوع 
أن يكت���ب عن���ه ويق���وم 
بالبحث الالزم، عالوة على 
معايش���ة الفئات والتعرف 
على املجتمع واالطالع على 
حضارته، وكل ذلك ما هو 
إال معلومات تخزن في ذهن 

الشارقة � )كونا(: أكدت 
استاذ مشارك في قسم االدب 
العالي  املس���رحي للمعهد 
للفنون املسرحية  د.نرمني 
احلوطي ان اإلبداع هو العامل 
األساسي في تطور الكتابة 
األدبية والقصصية بشتى 

أنواعها.
وقال���ت احلوطي، خالل 
مشاركتها في ندوة بعنوان 
»رحلة الكاتب نحو اإلبداع« 
الت���ي أقيمت عل���ى هامش 
مهرجان الش���ارقة القرائي 
الكاتب  للطفل، إن رحل���ة 
إبداعات���ه تبدأ  الكتش���اف 
بعالمات اس���تفهامية مثل 
»كيف واي���ن وملاذا؟« التي 
يج���ب أن يجيب عنها قبل 
أن يب���دأ رحلت���ه األدبية، 
مشيرة إلى أن كل فنان أو 
أديب يخوض عملية اإلبداع 
بطريقته اخلاصة وقد يشارك 
غيره في مالمح هذه الطريقة 
لكنها دائما ما تكون متميزة 

وتتعلق بالفنان ذاته.
وبينت احلوطي أن رحلة 
الكاتب نح���و اإلبداع يجب 
أن تب���دأ بعملية اختزال ما 
رآه وم���ا قرأه ع���ن العالم 
الذي يعيش���ه ويوظف كل 
معلوماته في أعماله األدبية، 
مؤكدة ان���ه يجب أيضا أن 

د. نرمني احلوطي أثناء الندوة

استذكر خالل استضافته في »قايلة الوفاء« مع مايك مبلتع فضل صقر الرشود ومنصور املنصور عليه مؤكداً عالقته العميقة بالعديد من الفنانني

عبدالرحمن العقل: صدمت لعدم تكرميي في مهرجان الطفل!

ووجود اسمه تكرمي لنا جميعاً،   
وحول األعمال الدرامية القدمية 
أكد ان االمكانات املادية كانت 
ضعيفة جدا وعلى الرغم من 
ذلك كنا نحرص على تواجد 
احلك���م واملواعظ والعالقات 
االجتماعي���ة في كل االعمال، 
وكنا نشعر باننا شخص واحد 

كفريق عمل.
وعن آلية املنتج املنفذ قال 
العقل هي الشيء الوحيد الذي 
ميكن ان يعيد مثل هذه األعمال 
ولكن هذه النوعية من األعمال 
التراثية لم تعد تس���تهوي 

الشباب واألطفال.
وذكر العق���ل أنه ندم في 
فترة من الفترات على عملني 
قدمهما لكنهما كانا درسا له 

فيما بعد.
هذا وق���دم الفنان الكبير 
عبدالرحمن العقل حتية كبيرة 
للزميل مفرح الشمري، مؤكدا 
انه مصدر للنش���اط في أي 

مهرجان يتواجد فيه.

الذي يدرس ف���ي بريطانيا، 
الذي كان يتابع احللقة عبر 
ابلكيشن الوزارة على التلفون، 
أكد فيه انه تعلم منه الكثير 

من اخلصال احلميدة.
وعن مس���رح الطفل قال: 
كن���ت اول من قدم���ت فكرة 
العام  الطفل لألمني  مهرجان 
الوطن���ي للثقافة  للمجلس 
والفن���ون واآلداب م.عل���ي 
اليوحة، ولكنني صدمت ان 
حسني املسلم استبعدني متاما 
انا وعواطف البدر من التكرمي، 
وكنا أعضاء جلنة التحكيم، وال 
أعرف ملاذا؟ وأنا مو واقف على 
حسني املسلم، لكنه أخذ موقفا 

من وجهة نظر قدمتها.
وتلقى حول هذا املوضوع 
اتصال من د. حس���ني املسلم 
رداً على ما قاله العقل، حيث 
قال طلب مني م. على اليوحة 
رشيح اسماء للجنة التحكيم 
فكان اسم الفنان عبدالرحمن 
العقل من بني هذة االس���ماء 

نعاني وحتجب بعض األعمال 
التي ميكن أن تكون مميزة، 
فليس لدينا الكثير من املسارح 
ف���ي احملافظات  الكويت  في 
املختلفة، وعلى الرغم من اننا 
أخذنا وع���دا من األمني العام 
الوطن���ي للثقافة  للمجلس 
والفن���ون واآلداب بإنش���اء 
مسرح في كل محافظة فإننا 
سننتظر الكثير من الوقت ما 
يجعلنا نلجأ إليجار الصاالت 
االجتماعية ونبني مدرجات 

وإضاءة.
مسلسل »احملتالة« سيكون 
من ضمن اخلريطة الرمضانية 
برفقة الفنانة هدى حس���ني، 
ولكن مسلسل »الدعلة« سيتم 
تأجيله ملا بعد رمضان، وعندي 
أيضا مشاركة مع الفنان بشار 
الذي  الش���طي في مسلسله 
يقدم خمس مسلس���الت في 

عمل واحد.
وتلقى الفنان عبدالرحمن 
العقل اتصاال من ابنه فيصل 

فراغا كبيرا في الساحة الفنية، 
ولكنها حتقق جناحا كبيرا في 
املجال االعالمي، مستعيدين 
ذكرياتهما معا، حيث حضر 

حفل زواجها.
اجلميل في مسرح الكبار 
اننا لدينا حرية الكلمة والفكر، 
فنحن مس���رحنا سياس���ي 
كوميدي، ولكن بشكل راق، 
فنح���ن نأخذ املش���كلة من 
اجلمهور ونسلط الضوء عليها 
للمسؤولني من خالل املسرح، 
فكان محمد الرشود اول من 
تنبأ بقضايا املرأة وكانت بها 
الكثير من اإلسقاطات، وكذلك 

الكرة مدورة ولوالكي.
وأض���اف مس���رح الطفل 
يعتمد جناحه في األس���اس 
على املخرج واملنتج، فإن كان 
س���خيا ويصرف على العمل 
يصل للجمهور بسهولة، هذا 
بخالف انه ال توجد مسارح 
بالكويت، وآلية االختيار التي 
القرعة جتعلنا  تقوم عل���ى 

حتى انه أسمى ابنه الكبير خالد 
على اسم الفنان الكبير خالد 
النفيسي. وخالل احللقة جاءه 
اتصال م���ن الفنانة املعتزلة 
استقالل أحمد، وأكد أنها تركت 

محمد حم���د الربيعة بتكرمي 
العقل مبناسبة تنصيبه نادي 

الزعامة.
وأوضح العقل أن عالقاته 
بكثير من الفنانني كانت عميقة 

خلود أبوالمجد

ضمن برنامج »القايلة«، 
الذي يحرص كل أربعاء على 
الكبار  الفنان���ني  تكرمي أحد 
من خالل »قايلة الوفاء«، حل 
الفنان عبدالرحمن العقل ضيفا 
البرنامج، حيث حتدث  على 
عن ذكرياته مع الفنان صقر 
الرشود ومنصور املنصور، 
مؤكدا أنهما السبب في جناحه 
الذي وص���ل إليه اآلن، فكانا 
يرشدانه للطريق الصحيح، 
خصوصا انه كان شابا صغيرا 

ومبتدئا.
وأك���د انه عل���ى الفنانني 
الشباب أن ينتقوا ما يقدمونه 
وليس فق���ط التواجد في أي 
ش���يء، وهذا ما علم���ه اياه 
الرشود واملنصور، وما جعله 
يرفض الكثير من االعمال ألنها 

أقل من املستوى.
وق���ام املركز االعالمي في 
ن���ادي القادس���ية ممثال في 

محمد الربيعه من املركز االعالمي في نادي القادسية يقدم للعقل فانيلة زعامة نادي القادسية للدوري بحضور مايك مبلتع

تكرمي خاص من »القايلة« للفنان القدير عبدالرحمن العقل

املذيع مايك مبلتع اثناء استضافته مللك مسرح الطفل عبدالرحمن العقل الفنان القدير عبدالرحمن العقل في استديو »القايلة«


