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فاطمة مقامس: 
هدفي أن يشاهد 

اجلمهور قطعة 
من إحدى الدول 

 األوروبية 
في العرض

حسن الرئيسي: 
»بيت احلالو« 
جتربة مازالت 

تتفرد عن غيرها 
في الكويت ملا 

حتتوي عليه من 
أفكار متطورة

رميوت كنترول

دعاوي.. »بياعة النخي«!

مسكينة خدامة »ساق البامبو«!

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

احللقة األولى من مسلس���ل »بياعة 
النخ���ي« كان���ت فيها كمي���ة كبيرة من 
»الدعاوي« باللهجة الكويتية وأعتقد أن 
اجليل احلالي إذا ما سأل عن هذه »الدعاوي 
- املس���بات« من الصعب عليه فهمها، 
وميزة الكاتبة القديرة الفنانة حياة الفهد 
أنها إذا كتبت عمال تراثيا تعطيه حقه من 
جميع النواحي، ومما قيل باملسلسل »عمى 
بعينچ« و»علچ ماتربحني« و»سليحط« 
 و»س���ليمة تصكچ« و»دفع���ة مردي«.. 

اهلل املستعان!

اللي تابع مسلسل »س���اق البامبو« 
في حلقت���ه األول���ى الزم يالحظ كمية 
»احلق���د« املوجودة عند الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل جتاه اخلدامة »جوزافني« 
لدرجة أنها كل ما شافتها عطتها »مسبة« 
على الطاير واخلدامة بس »تخزها« الشي 
 اللي خلى املش���اهد يتعاط���ف معاها.. 

اهلل يعني جوزافني!

لفتة مميزة تستحق التقدير قام بها 
صناع اجلزء السادس من »ليالي احللمية« 
مع بداية احللقة االولى بظهور صورته 
في املنزل الذي تربى فيه في »احللمية« 
وبكلمات افتتحت بها احللقة: من نحبه 
ال يذهب بعيدا فهو معنا وحولنا نشعر 
به ونتذكره دائم���ا.. الى روحك الطيبة 
نهديك ما كنت حتلم ب���ه وتتمناه.. لن 
ننسى علي البدري.. الرائع اخللوق ممدوح 

عبدالعليم.

اختار الفنان القدير عادل امام الظهور 
ب� »كاراكتر« مختلف في مأمون وش���ركاه 
ليكون »بخيل جلدة« يشتكي منه البواب 
»عبدالتواب« ومعارفه وعائلته، ففي زمن 

الترش���يد واالعالن���ات املكثفة التي حتث 
اجلميع على االقتصاد خاصة في الكهرباء 
واملاء قرر مأمون االستجابة لألمر فقام بفصل 

الكهرباء واملاء عن املنزل بغية التوفير.

برهنت املمثلة القديرة هدى حسني منذ 
احللقة االولى من مسلسل »جود« على انها 
حالة درامية مميزة.. ولكن يبقى التساؤل ملاذا 
املبالغة في تنفيذ الشخصيات بطريقة بعيدة 
عن الواقع واالجتاه صوب »الكاريكاتورية«؟ 
فهل يعقل ان نص���ادف موظفة في الدوائر 
الرسمية بتلك النظارات الغريبة الن هناك 

فرقا بني عالم التلفزيون وعالم املسرح!

في حلقة مسرحها كوكب املريخ أشعل 
الفنان ناصر القصبي املوس���م الرمضاني 
اجلديد من مسلسله »سيلفي« بإثارة قضية 
املنافسة بني غرميي كرة القدم السعوديني 
النصر والهالل محوال صراعهما إلى قضية 
كونية بأس���لوبه الكوميدي.. رغم غرابة 
احللقة وبعض مواقفها ومنها احلديث عن 
»فقع عطارد« إال أنها شكلت انطالقة قوية 
تعزز الشعبية الكبيرة للقصبي وخروج 

عن املألوف.. براڤو.

بعد جتربة »بوقتادة وبونبيل« انتقل 
املخرج فيصل اإلبراهي���م واملؤلف نواف 
املؤمن إل���ى تلفزيون الكوي���ت ليواصال 
جتربتهما مع الرسوم الكرتونية املتلفزة 
عبر مسلس���ل »دكان بون���واف«. في ظل 
غياب الطرح السياس���ي الذي كان يطغى 

على حلقات »بوقتادة وبونبيل« واالنتقال 
إلى الطرح االجتماعي الذي يفرضه الطابع 
الع���ام للتلفزيون احلكوم���ي تبدو مهمة 
النجاح أصعب، لكن االنطالقة مبش���رة إذ 
لم تخل احللقة األولى من املواقف الطريفة 

والكاريكترات الظريفة للشخصيات.

طارق احلربي قدم برنامج املسابقات 
»ح���روف وألوف« دون تقدمي الش���كر 
 ملقدمه السابق محمد الشهري اللي قدمه 

11 سنة متواصلة.
ما ادري العيب على طارق واال القناة، 
الوفاء والتقدير شيء حلو يا جماعة !!

»احللمية«.. لفتة تستحق التقدير

عادل إمام »بخيل جلدة« في زمن الترشيد

»جود«.. تلفزيون أو مسرح

قضية كونية

»شوية« وفاء للشهري!

دكان بونواف.. املهمة الصعبة!

ممثلة خليجية بعد 
عرض عملها الرمضاني 
أرسلت »مسج صوتي« 

للمنتج تطالبه بتغيير تتر 
املسلسل النها مظلومة 
فيه على قولته وطلبته 
يسوي هالشى بسرعة 

علشان ال تفضح سوالفه 
 في اللوكيشن..
الظلم موزين!

منتج هاأليام يلف على 
القنوات التلفزيونية 

علشان يشترونه منه 
عمله اليديد بس محاوالته 

للحني فاشلة ألنه العمل 
قص ولزق وما فيه قضية 

مهمة حتفز هالقنوات 
علشان يعرضونه على 

 شاشاتهم.. 
ياعمي استريح !

عمل كوميدي خليجي 
القائمون عليه للحني ما 

بلشوا بتصوير جزئه 
اليديد النه القناة اللي 

متفقني معاهم بعقد 
ماعطوهم امليزانية علشان 

يبلشون بالتصوير 
ويفكرون انهم يلغون 
العقد ويروحون لقناة 
ثانية..خير ان شاء اهلل!

سوالف

حتفيز

إلغاء

فاطمة مقامس

املمثلة هناء محمد في مسرحية »نورية«

شجون أثناء التسجيل

هذا ال يعني انه يحتل كامل 
فكرة الديكورات الفتة إلى 
أهمية اقناع الطفل بالفكرة 
م���ن ناحية الص���ورة، 
وأضاف���ت: أحرص على 
االهتمام باإلضاءة أيضا 
ألنه���ا جزء م���ن رؤيتي 
للديكور وهناك مفاجآت 

عدة في العمل. 
واعتبرت أن من يحضر 
هذا العرض املس���رحي 
س���يكون صاح���ب حظ 
كبير ليس فقط من أجل 
مش���اهدة ش���كل جديد 
عل���ى املس���رح، ولكنه 
س���يتعرف على عرض 
مسرحي ترفيهي يحمل 
فكرا متقدم���ا يعمل فيه 
كم كبير من املتخصصني 
باحترافية عالية وبأسلوب 
عصري سواء في التقنيات 
والص���وت واملوس���يقى 
واالستعراض، فضال عن 
الن���ص واإلخراج  فكرة 
اللذي���ن ش���كال جوه���ر 
احلكاية، مشيدة بجراءة 
عبد احملس���ن العمر في 
اإلنتاج وثقته في جمهوره 
الذي  ووعيه املس���رحي 
ساهم في تش���كيلة هذا 

العرض املسرحي.
يذكر أن »بيت احلالو« 
فكرة وإخراج عبداحملسن 
العمر ومن تأليف جاسم 
اجلالهمة، وبطولة شجون، 
هن���ادي الكندري، إميان 
جنم، رمي ارحمة، عيسى 
امل���رزوق، محمد احلداد، 
مشاري املجيبل، فيصل 
فريد، إلى جانب نخبة من 

األطفال.

واألغنيات من أحلان عادل 
الفرحان وتوزيعي ومكس 
العوضي وهذا  صهي���ب 
العام اشتغلنا على ستيل 
غربي بعيدا عن األجواء 
املوس���يقية اخلليجي���ة 
لنواكب فكرة وقصة العمل 
الذي يحمل طابعا مختلفا 
وفريدا من نوعه، فاآلالت 
كلها كانت حية لذا توجهنا 
لتركي���ا لتركيب الغيتار 
والكالرنيت وبعض اآلالت 
اليف، الفتا إلى أن التحدي 
كان صعبا وقد قبلوا به 
ووضعوا كل جهدهم في 

هذا العمل.
بدورها، قالت مهندسة 
الديكور فاطمة املقامس 
»هدفي أن يشاهد اجلمهور 
قطعة م���ن إحدى الدول 
ل���ذا اجتهدت  األوروبية 
ألحقق ه���ذا الهدف على 
أكثر من مستوى وجهة« 
الفت���ة إلى أنها تس���عى 
لتطبيق دراس���تها حيث 
إنها حاصلة على ماجستير 
في سينوغرافيا املسرح 
االس���تعراضي وأضافت 
»لعبتي األلوان لذا حاولت 
املزج بني اإلبهار واحلجم 
معتمدة على اللون، نحترم 
عقلية الطفل ونهتم بكل 
التفاصيل وهذا ما يوصلنا 
بكل إريحية للطفل الذي 
اعتبره ناقدا بالفطرة لكل 

ما يعرض له.
وشددت فاطمة على 
أن الديكور س���تكون له 
عالقة باس���م املسرحية 
واستطردت: نعم الديكور 
سيحمل روح االسم ولكن 

خلود أبو المجد

يواصل جنوم مسرحية 
»بيت احلالو« استعدادهم 
املبكر لعرض املسرحية 
عل���ى مس���رح الن���ادي 
العرب���ي الرياضي وذلك 
نظرا حلجم االستعراض 
واملوس���يقى والتقنيات 
الت���ي يحتوي  اجلديدة 
عليها العرض املسرحي، 
فقد شارك كل الفنانني في 
تركي���ب أصواتهم بعدما 
مت االنته���اء من التوزيع 
الذي مت بني  املوس���يقي 
الكوي���ت وتركي���ا حتت 
إشراف املوزع املوسيقي 
الرئيسي والفنان  حسن 
عبد احملسن العمر والذي 
قام بتدريب كم كبير من 
األطف���ال املش���اركني في 
املسرحية، كذلك تصميم 
والس���نغرافيا  الديكور 
ليتناسبا مع هذا احلدث 
املسرحي حيث مت العمل 
فيهما قبل شهر رمضان 
بفترة طويل���ة من أجل 
إجنازهما بشكل ينسجم 
مع الفك���رة ويتوافق مع 
هذا الكم من التكنولوجيا 
واملوسيقى واالستعراضات 
وهذا احلجم الكبير خلشبة 
املسرح التي تعرض عليها 

املسرحية للجمهور.
من جهته، قال املوزع 
حس���ن الرئيسي إن هذه 
املس���رحية  التجرب���ة 
االستعراضية  الغنائية 
في »بيت احلالو« مازالت 
تتف���رد ع���ن غيرها في 
الكويت ملا حتتوي عليه 
من أفكار متطورة تتناسب 
وعقلية األطفال والشباب 
في هذا التوقيت وتواكب 
هذا التقدم البشري في كل 
مجريات احلياة، السيما 
وسائل الترفيه واملعلومات 
التي تصل اليهم بسهولة 
ويس���ر عب���ر وس���ائل 
إلى أن  التواصل، مشيرا 
املتع���ة البصرية  حجم 
املوجود في هذه املسرحية 
متميز للغاية وأوضح أن 
التجربة املوسيقية  هذه 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

املمثل���ة  انته���ت 
العراقية القديرة هناء 
محم���د م���ن عروض 
»نورية«  مسرحيتها 
التي قدمتها على خشبة 
الوطني في  املس���رح 
بغداد وذلك بعد عرضها 
عدة ايام متتالية وسط 
اقب���ال جماهيري ملن 
يعش���ق فن املس���رح 

املونودرامي.
 املسرحية من اخراج 
د.ليل���ى محمد وتدور 
احداثها ع���ن معاناة 
املرأة ف���ي أي مجتمع 
عربي وكيفية تعاملها 
مع الظروف الطارئة 
التي حتدث لها بفقدان 
زوج أو ابن أو شقيق 
أو أم أو أب وسط هذه 
املتغيرات التي يعيشها 

الوطن العربي.
العراقية  املمثل���ة   
القديرة هن���اء محمد 
عب���رت ل���� »األنباء« 
عن س���عادتها بنجاح 
ع���روض املس���رحية 
االنسانية االجتماعية 
التي حتاكي الواقع الذي 

نعيشه.
 واضاف���ت قائلة: 
الكوي���ت واهلها لهم 
في قلبي مكانة كبيرة 
واجم���ل اي���ام عمري 
قضيتها ف���ي الكويت 
اكثر  ألني عشت فيها 
من 15 س���نة وعملت 
م���ع كب���ار الفنان���ني 
الكويت س���واء  ف���ي 
باالذاعة أو التلفزيون 
أو املسرح، ومهما اتكلم 
الكويت واهلها ال  عن 
أوفيها حقها وهلل احلمد 
حت���ى ه���ذه اللحظة 
أحتفظ بعالقات جيدة 
مع الفنانني الكويتيني 
الكبار الذين امتنى لهم 

الصحة والعافية.

متابعة جيدة لألعمال 
الكويتي���ة  الدرامي���ة 
أعم���ال  خصوص���ا 
القديرة حياة  الفنانة 
الفهد وسعاد عبداهلل 
ومرمي الصالح والتي 
متن���ت لهن كل صحة 

وعافية 
املمثلة   يذك���ر ان 
العراقية القديرة هناء 
اكثر من  محمد قدمت 
75 مسرحية و155 عمال 
دراميا و33 فيلما روائيا 
ومئات األعمال االذاعية 
م���ن متثي���ل وانتاج 
وحالي���ا حتضر لنيل 
الدكتوراة في  شهادة 
ادب املسرح من جامعة 

الدمنارك.

املقبلة ألنه يش���رفني 
ع���رض مس���رحيتي 
ف���ي الكوي���ت الت���ي 
قدمت على خشباتها 
مس���رحية »احلالق« 
و»القضية خارج امللف« 
بالثمانينيات باإلضافة 
الى مشاركتي مع الوفد 
الكويتي في مهرجان 
تونس لتقدمي »رحلة 

حنظلة«.
وع���ن جديدها في 
األعمال الدرامية لشهر 
رمض���ان ذكرت انه ال 
يوجد عندها أي عمل 
درامي خالل هذا الشهر 
الكرمي وذل���ك نتيجة 
لألوضاع التي يعيشها 
العراق، مش���يرة انها 

وبخصوص مسرحية 
»نورية« قالت: مسرحية 
»نوري���ة« كنت أنوي 
عرضها على خشبات 
الكويت من  مس���ارح 
خالل مهرجان الكويت 
الثالث  للمونودرام���ا 
وكان بيني وبني رئيس 
اللهو  املهرجان جمال 
اتفاق على ذلك ولكن 
ألن املسرحية جديدة 
لم اس���تطع ان ارسل 
له نسخة مصورة من 
املس���رحية الى جلنة 
مش���اهدة املهرج���ان 
وهذا األم���ر هو الذي 
جعلني لم اشارك في 
هذه الدورة وكلي أمل 
ان اش���ارك في الدورة 

سجلوا أصواتهم على اللوحات الغنائية واالستعراضية

تتمنى عرض مسرحية »نورية« على خشبات مسارحها

جنوم »بيت احلالو« يواصلون العمل 
لتقدمي عرض مسرحي كبير

املمثلة العراقية هناء محمد لـ »األنباء«: 
أجمل أيام عمري قضيتها في الكويت

أنوشكا

أكدت الفنانة أنوش���كا أن 
دورها في مسلس���ل »جراند 
أوتي���ل« يختل���ف متاما عن 
دورها في مسلسل »سقوط 
حر«، نظرا الختالف احلقبة 
الزمنية في أحداث كل منهما، 
الفتة إلى أن ما يجمع هاتني 
أنهما مليئتان  الشخصيتني 
واملش���اعر،  باألحاس���يس 
مؤكدة أنها تؤدي أدوارها في 
املسلسلني ب� »مزاج« بحسب 
وصفها، معربة عن سعادتها 
بالتواجد في رمضان 2016 من 

خالل عملني مختلفني.
وأشارت »أنوشكا« إلى أن 
دورها في »سقوط حر« هو 
دور معقد جدا يحتاج لكثير 
من التفكير عند املش���اهدة، 
مشيرة إلى أنها ستنتهي من 

تصويره خالل يومني.
وع���ن مسلس���ل »جراند 
أوتيل« اعتبرت الفنانة أنوشكا 
ان احلقبة الزمنية التي يدور 
فيها املسلسل تتسم بالرقي، 
وأن املخ���رج محمد ش���اكر 
خضير لم يترك أي تفاصيل 
في هذه احلقبة إال وأشار إليها 

في العمل.

»مزاج« أنوشكا 
في »جراند أوتيل« 

و»سقوط حر«

الفنان السوري  يش���ارك 
أمين رضا في مسلسالت البيئة 
الشامية، وذلك بعد تصريحه 
السابق بأن املخرج بسام املال 
أساء لها من خالل سلسلة »باب 
احل���ارة«، حيث أكد رضا أنه 
هذا العام أضاف على شخصية 
احلالق التي يقدمها في مسلسل 
»خاتون«، مشيرا إلى أنه يقدمها 
بطريقة مختلفة عن السابق، 
وقال: ستجدونها مختلفة عما 
ترونها في أعمال أخرى مثل 

»باب احلارة«. 
كما يق���وم رضا بتصوير 
دوره في املسلسل االجتماعي 
»شو القصة«، وعن دوره في 
ف���ي تصريحات  العمل قال، 
صحافية له: أجسد في العمل 
شخصية »سليم« الذي يعمل 
مزارعا، وهو ش���اب معروف 
عنه صفة الكذب، ولديه حلم 
بأن تكون الثمار التي ينتجها 
مغايرة للون املعتاد، س���ليم 
ش���اب مرتبط بإحدى بنات 
الضيع���ة، ويعيش مجموعة 
من القصص املضحكة، متاشيا 
مع نوع العمل الدرامي الذي 

يصب في إطار الكوميديا.

أمين رضا: بسام املال 
أساء للبيئة الشامية


