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رميوت كنترول

سعد الفرج بـ»شكلني« في رمضان 

 قوة سعاد !

زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية املعروضة 
في شهر رمضان تنقدها أو تعلق عليها سواء باإليجاب أو بالسلب 

الفنان القدير سعد الفرج أمام حتد كبير 
في ليالي الشهر الكرمي، والتحدي يتمثل في 
تقدميه شخصيتني مختلفتني االولى »مرحة« 

في مسلسل »اللي ماله أول« والثانية »شرية« 
في مسلسل »باب الريح« فأي الشخصيتني 

ستجذب املشاهدين؟.. ننطر ونشوف!

شخصية الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
في »ساق البامبو« تبدو شبيهة بالشخصية 
التي جس���دتها في مسلسل »نوايا« الذي 
عرض قبل رمضان وحقق شهرة وجناحا 

كبيرين، وهذا االنطباع بش���أن التش���ابه 
يستشف في اعالن املسلسل الذي يظهرها 
امرأة قوية مسيطرة على من حولها مهما 

كانت الظروف.. بالتوفيق ام طالل.

الفنان علي جمعة في مداخلة هاتفية في 
برنامج اذاعي ذكر انه مسلسل »بياعة النخي« 
كتبته الفنانة القدي����رة حياة الفهد بطريقة 

جميلة وأنه مليء باملفردات الكويتية التراثية 
وحتى املواقف الكوميدية مكتوبة »صح« وهذا 

الشي يخلي املمثل يصور من غير خوف. 

ممثلة خليجية نشرت 
صورا خاصة لزميلتها 

العربية على حسابها 
في االنستغرام علشان 
تنتقم منها ألنها كانت 
السبب في استبعادها 

عن أعمال رمضان مثل 
ما تقول.. كما تدين تدان!

ممثلة توها يديدة 
على الساحة تفكر إنها 
تنسحب من املشاركة 

في عمل مسرحي ألنها 
ما ارتاحت لفريق العمل 

اللي كل واحد فيهم طلب 
رقمها للتواصل معاها 

وعرض خدماتهم عليها.. 
اهلل املستعان! 

 مقدم برامج في قناة 
خاصة حذروه مسؤوليها 

انه ما يستعرض 
عضالته جدام ضيوفه 

علشان يقولون عنه انه 
مثقف وانه محاور جيد 

بعد ما اشتكت عليها 
ممثلة سألها أسئلة بعيدة 

عن مجالها.. دير بالك 
ياحلبيب!

خاصة

خدمات 

مثقف

أحمد الشامي

أوش���ك الفن���ان أحم���د 
الش���امي على االنتهاء من 
تصوير مشاهده في مسلسل 
Password »كلمة سر« حيث 
يتبقى له يومان، العمل الذي 
أبطاله  يشارك فيه بجانب 
لطيفة وهشام سليم تأليف 
أحمد عب���د الفتاح وإخراج 
س���عد هنداوي، ويجس���د 
بالعمل دور »هشام« ويسبب 
ظهوره ارتباك وتغير حياة 
بطلة العمل لطيفة فوجوده 
يكون سبب أزمات وخالفات 
كبي���رة بينها وبين زوجها 

هشام سليم.
آخ���ر،  عل���ى صعي���د 
سيواصل ش���امي تصوير 
مسلسل »الخانكة« امام غادة 
عبد الرازق وماجد المصري 
حتى األيام األولى من شهر 

رمضان الكريم.
يذكر أن شامي انتهى من 
تس���جيل عدد من األغاني 
المنف���ردة لطرحه���ا قريبا 
باألس���واق وذلك ألول مرة 
بعيدا عن فريقه »واما« الذي 
بدء مش���واره الفني معهم، 
هذا بخ���الف غنائ���ه لتتر 
الميزان بمشاركة  مسلسل 

فريق واما.

أحمد الشامي 
ينتهي من تصوير 

»كلمة سر«

تكرمي الفنان القدير عبداهلل احلبيل بحضور رئيس واعضاء  الفرقة 

»اخلليج« كّرمت صائدي جوائز املهرجانات 
وفريق »مدينة األلوان«

دالل العياف

احتفت فرقة مسرح 
اخللي���ج بفريق »مدينة 
ال���ذي حصد  األل���وان« 
جائ���زة العرض املتميز 
في ختام مهرجان مسرح 
الطفل بدورت���ه الرابعة 
وكرم���ت النجوم الرواد 
ال���ذي ش���اركوا الفرقة 
فرحة اجنازاتها األخيرة 
في مشاركاتها املختلفة 
محلي���ا وخليجيا، جاء 
ذلك في حفل »القريش« 
ال���ذي اقامت���ه الفرق���ة 
وقدمت���ه الكاتبة تغريد 
الداود مبناس���بة حلول 
ش���هر رمض���ان الكرمي، 
تقدم احلضور مجموعة 
م���ن الفنان���ني ال���رواد 
والشباب للمشاركة في 
التي حتولت  »الفرحة« 
»فرحتني« ومنهم سعد 

وعبدالعزي���ز  الف���رج 
السريع وعبداهلل احلبيل 
وعبدالعزيز احلداد وبندر 
الس���عيد وعيسى ذياب 

وغيرهم.
ب���دأ احلف���ل بكلمة 
الداود  للكاتبة تغري���د 
عددت من خاللها مناقب 
فرق���ة مس���رح اخلليج 
وحضوره���ا املتميز في 
التي  جميع املهرجانات 
تشارك فيها وتخرج دوما 
بنصيب األسد من اجلوائز، 
واضافت ان ابناء الفرقة 
يواصلون اليوم مسيرة 
بدأها ال���رواد منذ عقود 
حريص���ون على املضي 
قدم���ا لالرتقاء باحلركة 
واملس���رحية  الفني���ة 
والثقافي���ة ورفع اس���م 
الكويت عاليا في احملافل 

العربية والدولية.
وف���ي خت���ام احلفل 

الفنانني سعد  مت تكرمي 
الفرج، عبداهلل احلبيل، 
الس���ريع،  عبدالعزي���ز 
عبدالعزيز احلداد، جمال 
اللهو لنج���اح مهرجان 
املونودراما األخير، تغريد 
ال���داود لفوزها بجائزة 
افضل تأليف في مهرجان 
الشارقة املسرحي، عيسى 
ذي���اب لف���وز فيلمه في 
املهرجان الروائي لألفالم 
القصيرة وبرونزية في 
مهرجان اخلليج لالذاعة 
فري���ق  والتلفزي���ون، 
مسرحية »مدينة األلوان« 
املؤلف���ة فاطم���ة العامر 
واملخرج مشاري املجيبل 
واملمثلني الى جانب كوكبة 
من رجال وزارة الداخلية 
ملس���اهمتهم في تذليل 
العديد م���ن الصعوبات 
وهم اللواء فهد الشويع 

واللواء بدر القطان.

تكرمي الفرج 
والسريع واحلداد 

واللهو والداود

عبداهلل بوشهري مع صمود وفوز الشطي ونور الغندور

بوشهري: أريام راح تعفس حياتي  في »بني قلبني«
بشار جاسم

عبداهلل  الفن���ان 
بوش���هري ينتط���ر 
ردة فعل املشاهدين 
ملسلس���ل بني قلبني 
للكاتبة علياء الكاظمي 
س���ائد  وللمخ���رج 
الهواري وبطولة احمد 
الس���لمان وسليمان 
الياس���ني وانتص���ار 
الش���راح وصم���ود 
ونور الغندور ومحمد 
رمضان وفوز الشطي 
وامل عب���اس، حيث 
انه يجسد شخصية 
جديده فيها العديد من 
التناقضات وااللغاز.

وعن دورة يقول 
ل�»األنباء«: »شخصيتي 
في املسلس���ل اسمها 
بشار شاب في بداية 
العشرينيات يكون هو 
املسؤول عن اخواته 
الثالث ويكون عايش 
قصة حب مع شخصية 
اريام لك���ن الظروف 
م���ا تس���مح بانه���م 
يتزوجون وكل واحد 
يروح بطريق وبعدها 
يتزوج من بنت جيرانه 

واسمها دانة وبعد سنني 
اريام  الزواج ترجع  من 
حياتي وتعفس حياتي 
الزوجي���ة وحتصل لي 
العديد م���ن االمور اللي 
ماب���ي اح���رق احداثها 

على املشاهدين ألننا 
اول���ى احللقات،  في 
واالح���داث القادم���ة 
مليئ���ة بالغم���وض 
وامتن���ى ان تعجب 

املشاهدين«.

سعد الفرج في »اللي ماله اول«

.. وفي »ساق البامبو«

ناصر القصبي مع جنوم »سيلفي 2«

.. وفي مسلسل »باب الريح«

علي جمعة

سعاد عبداهلل في مسلسل »نوايا«

حياة الفهد

اجلزء الثاني من البرنامج الكوميدي 
»س���يلفي« يحمل بني طياته العديد من 
االفكار الغير املستهلكة مبشاركة العديد 
من الفنانني والفنانات في اخلليج والوطن 
العربي، وح���رص بطل البرنامج الفنان 
السعودي ناصر القصبي على ان يكون 
هناك »كوكتيل« منوع من النجوم في هذا 
اجلزء ال���ذي ينتظره القاصي والداني.. 

موفق بو راكان.

»بياعة النخي«.. مكتوب صح

»سيلفي 2«.. صعب !


