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القصبي ما له حل..!

رشاقة ليلى علوي

»شيب« أمل عباس.. فيلم اڤاتار 

»الفرسة«.. سميرة توفيق

رامز  احترق..!
شن نشطاء في موقع التواصل 
تويتر حمل���ة على أولى حلقات 
برنام���ج »رامز بيلع���ب بالنار« 
قائلي���ن انه »احترق« خصوصا 
 بع���د مش���اهدة الحلق���ة الت���ي 
المطرب راغب  اس���تضاف فيها 

عالم���ة والذي كان���ت ردة فعله 
عادي���ة وكأنه يعلم بم���ا يدور 
والمضحك أن عالمة اس���تخدم 
»ق���ارورة مياه« صغيرة ليطفئ 
بها النار التي اشتعلت في مطعم 

الفندق.. ارحمنا يا رامز!

يسرا والشر..!

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

أبدع النجم الس���عودي ناصر 
القصبي في تقدمي مادة دسمة من 
خالل حلقة »املذاهب« التي قدمها 
في برنامجه الكوميدي »س���يلفي 
2« وذلك ملناقشته لقضية حساسة 
جدا بطريقة جميلة دون املساس 
بأحد، حيث حقق���ت هذه احللقة 
مش���اهدة عالية ج���دا ملوضوعها 
الذي  املثير للج���دل في واقعن���ا 
نعيشه.. شكرا للقصبي والشكر 
الكبير لصاحبة الفكرة الكاتبة هبة 

مشاري حمادة.

ف����ي احللق����ات األولى 
ملسلس����ل »هي ودافنشي« 
متكنت الفنانة ليلى علوي 
من لفت األنظار لس����ببني 
أولهما رشاقتها الفائقة التي 
يتحدث عنها اجلميع والثاني 
أنها متكنت من إيصال دور 
احملامية كارما املتمكنة من 
أدواتها ودراستها للقانون 
بشكل كبير فيبدو أن املشاهد 
أمام دراما جيدة من املتوقع 
أن تتصاعد أحداثها بظهور 

الفنان خالد الصاوي.

القدير  للمرة األولى يخوض اإلعالمي 
داود الش���ريان مجال اإلعالم الفني حيث 
استضاف الفنانة القديرة سميرة توفيق في 
برنامجه »الشريان« التي اخرجت من جعبتها 
الكثير من الذكريات واملواقف اجلميلة لنجمة 
طبعت مسيرة اجيال ببسمتها وبغمزتها 
التي اوقعت بشاب سعودي كان حبها االول 
والوحي���د في حياتها.. كم���ا روت توفيق 
جتاربها مع رفاق دربها من الفنانني الكبار 
امثال الراحل عبدالسالم النابلسي الذي كان 

يلقبها ب�»الفرسة«.

»فوق مستوى الش���بهات« هو اسم 
مسلس���ل يس���را هذا العام الذي تظهر 
من خالله بش���خصية دكتورة التنمية 
البشرية الشريرة ذات اخللفية العائلية 
غير الصحية واملرضية، احللقة االولى 
كانت كفيلة بعكس محتوى املسلس���ل 
كام���ال فترتكب جرمية قت���ل في نهاية 
احللقة وتهرب في بداية الثانية وملوقعها 
االجتماع���ي فمن غير املتوقع أن يتهمها 
أحد مبثل هذه اجلرمية...املكتوب باين 

من عنوانه .

مسلسل الوجه املستعار الذي يعرضه 
تلفزيون الكوي���ت تظهر لنا امل عباس 
بدور اجلدة ومكياجها عبارة عن تلطيخ 
طحني ابيض بالشعر واحلواجب والرموش 
ولكن شيبها او شعرها االبيض جاء بلون 
مغاير عن اللون االبيض. وظهر لنا الشيب 
االزرق املائل على اللون الكحلي وكأنك 
تشوف فيلم »اڤاتار« مو مسلسل كويتي.. 

ياجماعة ركزوا!

كم كلية في جسم اإلنسان الطبيعي؟
أ - 3 كلى

ب - كلية واحدة 
ج - كليتان

طارق العلي لـ»األنباء«: 
بعض الشركات خذلوني 

في »طارق مول«.. وأنا مو بحاجتهم!
مفرح الشمري
@Mefrehs

املتابع لبرنامج »طارق مول« الذي يبث يوميا على شاشة تلفزيون الكويت 
يالحظ كمية التع����ب واملجهود الذي يبذله مق����دم البرنامج جنم الكوميديا 
اخلليجية طارق العل����ي لتوصيل فكرة البرنامج بطريق����ة جميلة وبعيدة 

عن امللل للمشاهد س����واء في داخل الكويت او خارجها وهذا 
الشيء يحسب للنجم طارق العلي وفريق عمله الذي يقوده 
املبدع جابر احلربي لتقدمي مادة دسمة وخفيفة بنفس الوقت 

حتى يرسم االبتس����امة على محيا املشاهدين، خصوصا وان 
البرنامج ال يوجد به »خسران« واجلميع فائز بجوائز البرنامج 

املقدمة من شركة فروغي لالنتاج الفني وعدد من الشركات 
الراعية للبرنام����ج الذي يعد مبنزلة دراما متثيلية يقدمها 
النجم طارق العلي وزمالئه الفنانني في استديو البرنامج 

باسلوب عفوي جميل.
وفي تصريح خاص ملق����دم البرنامج جنم الكوميديا 
اخلليجي����ة طارق العلي ل�»األنباء« ق����ال ان هناك بعض 
الشركات الكبيرة خذلوه ولم يشاركوا في البرنامج رغم 
وعودهم، ولكن خذالنهم زاده اصرار لتنفيذ البرنامج النه 

»مو بحاجتهم« حسب قوله.
واضاف: البرنامج ملك اجلميع وانا سعيد بتقدميه 
على شاش����ة تلفزيون بلدي الذي في هذا الشهر يشهد 
متيزا كبيرا في اعماله الدرامي����ة احمللية، وهذا االمر 
يشكرون عليه القياديني في وزارة االعالم وعلى رأسهم 
وزير االعالم الشيخ س����لمان احلمود ووكيل الوزارة 
طارق املزرم ووكيل التلفزيون يوسف مصطفى ووكيل 
االذاعة الشيخ فهد املبارك ووكيل املالية واالدارية محمد 

الشمري ومدير ادارة االنتاج بالتلفزيون محمد املسري، 
فلهم كل الشكرعلى هذه اجلهود.

يذك����ر ان برنامج »طارق مول« يبث على الهواء الس����اعة 
11:45م وحتى 1:00 صباحا طوال ليالي الشهر الكرمي.

املخرج جابر احملمدي

»البا« تنظم ورشة عمل في أساسيات التمثيل املسرحي
للممث���ل والتفاعل اجلماعي 
وإعادة البناء وبروفات جادة 
النفسي ليوم  واالس���تعداد 

العرض. 
هذا، وأكد املخرج احملمدي 
التعاطي مع املسرح يعد  أن 
علما وصناع���ة بل هو أولى 
اخلطوات لتقدمه، فاملس���رح 
ليس دار عرض حديثة مزودة 
التكنولوجيا  بآخر مبتكرات 
انه أيضا فعل  وحس���ب بل 

اإلنسان.

اجلدي���ر بالذكر أن »البا« 
العديد من  س���بق أن قدمت 
التي استقطبت  الورش  هذه 
كبار الفنانني من خارج وداخل 
الكويت بهدف تطوير مهارات 
التمثيل  الهاوي فن  الشباب 
والتي نتجت عنها مجموعة 
من األعمال املس���رحية التي 
عرضت على مسارح الكويت 
وخارجها مثل مسرحية خطر 
وعمر اخليام واخليزران ومن 

هوى األندلس وماكبث.

خلود أبوالمجد

أكادميي���ة لوياك  أعلنت 
األدائي���ة )البا( عن  للفنون 
إقامة ورش���ة عمل تطبيقية 
لفنون املسرح تبدأ فعالياتها 
في 15 يونيو اجلاري وتستمر 
ملدة شهرين ويقدمها املخرج 
جاب���ر احملمدي، وستش���مل 
التدري���ب وبرنامج  خط���ة 
الورشة، كما  العمل وأهداف 
س���تتضمن التأسيس اجليد 

ممثلة خليجية تعشق 
املسرح طارت من الفرحة 
بعد اتصال أحد املنتجني 
عليها علشان تشارك في 
مسرحيته اليديده بس ملا 

راحت انصدمت بالدور 
واعتذرت.. اهلل كرمي!

ممثلة خليجية قاعدة 
تعامل منتج عملها 

اليديد بطريقة بعيدة عن 
االحترام، واملصيبة ان 

هاملنتج مو قادر يسويلها 
شي النه خايف تنسحب 

من العمل والقنوات ما 
تاخذ عمله.. هدي اللعب! 

مطربة اعتذرت عن غناء 
موشحات دينية لقناة 

عربية مقرها بدولة 
خليجية من غير مقابل 
ورغم احملاوالت معاها 

صممت على رأيها انها ما 
تغني من غير فلوس حتى 

 لو كان العمل ديني..
خير ان شاء اهلل!

صدمة

مصيبة

إعالن

أعلن���ت مجموع���ة إعالم 
املصري���ني عن اس���تحواذها 
على أس���هم 50% من شركة 
مصر للسينما متهيدا لتنفيذ 
السينما  خطة طموحة لدفع 
والدراما املصرية خطوة لالمام 
وإعادة دور مصر في هذا املجال 
إنتاج برامج  ال���ى  باالضافة 

تلفزيونية متميزة.
ووقع رجال االعمال أحمد 
أبوهش���يمة وكامل أبوعلي 
إنتاج  عقد االتفاق للبدء في 
أعم���ال س���ينمائية ودراما 
تلفزيوني���ة هدفها تعويض 
ما فقدته الس���ينما والدراما 
التلفزيونية خالل السنوات 
الس���ابقة خاصة بعد ثورة 
25 يناير والسعي لتقدمي فن 
هادف يرقى ويليق باملجتمع 
املصري من خالل شاش���ات 

السينما أو التلفزيون.

»إعالم املصريني« 
تستحوذ على %50 

من مصر للسينما

باسل خياط

»صاح����ب رؤي����ة دائمة 
وحامل املشاريع اجلديدة على 
الدوام في مختلف أعماله«. 
ه����ذا م����ا وصف ب����ه الفنان 
باس����ل خياط، املخرج حامت 
علي، والذي اعتبره من أهم 

املخرجني. 
وجاء تصريح باسل هذا 
على خلفية مشاركته باجلزء 
الثاني من مسلسل »العراب« 
الذي يواصل اخلياط تصوير 
مش���اهده، وقال خياط، في 
تصريح���ات صحافي���ة له، 
عن تطورات ش���خصيته في 
»الع���راب 2«: »اجلزء الثاني 
س���يكون مختلفا عن األول، 
وستشهد الشخصية حتوال 
كبيرا، مع األخذ بعني االعتبار 
التي طرأت مع  التغيرات  أن 
نهاية اجلزء األول س���تطغى 
الثاني،  على تفاصيل اجلزء 
ووفاة الوالد ستفرض حتوالت 
كثيرة على الشخصية، أهمها 
العودة إلى العائلة من جديد 
ليقوم بدور مهم في تقوميها، 
خاصة عندما يك���ون أخوه 
الوالد،  قيصر محسوبا على 
ويتوجب عليه قيادة الكثير من 
الشؤون بحكم تسارع الظروف 
واملتغيرات، مع تبدل واضح 
لكثير من معامله النفس���ية، 
كالندية والقسوة في التعاطي 
مع أمور كثيرة، وسيكون ذلك 
بشكل حرفي ال يظهر فيه أي 

نوع من التهور«.
يذكر ان مسلسل »العراب 
- نادي الش���رق« من إخراج 
حامت عل���ي وتألي���ف خالد 
خليفة وإنتاج شركة »كالكيت 
ميديا« بالشراكة مع تلفزيون 

أبوظبي.

باسل خياط: هذا 
رأيي في حامت علي


