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عبداالمام عبداهللا مع الراحلة رجاء اجلداوي وهالة صدقي في مسلسل «جوز ماما»

دشتي في «اليف» غدًا من «اإلنتاج البرامجي املشترك»

سيكون عشاق النجم ابراهيم دشتي 
على موعد معه مساء غد (األربعاء) في 
حفل «اليف» من مسرح مؤسسة االنتاج 
البرامجي املشترك ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
وفــي تصريح لــه عبر دشــتي عن 
سعادته الغامرة بان يتواصل مع جمهوره 
من خالل احلفل املباشــر «اليف» ليقدم 
لهــم كل ما هو جديد ومتميز وللترفيه 
عنهم خالل جائحة كورونا واالجراءات 
االحترازية املتخذة حلماية اجلميع، وقال: 
أوجه التحية والتقدير ملؤسسة االنتاج 
البرامجي املشترك ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية والتي تربينا على اعمالها، 
كما أثمــن دعمهم الكبير لي شــخصيا 
وجلميــع الفنانــني في الكويــت ودول 
مجلس التعــاون اخلليجي بتوجيهات 
من مديرها العــام االعالمي القدير علي 
الريس وبقية قيادتها وكوادرها الفنية، 
واشــير هنا الى انني سبق ان تعاونت 
مع املؤسسة في بداية ازمة كورونا من 
خالل اوبريت «الكويت نعمة» الذي شارك 
فيه عدد متميز من النجوم ومت تصويره 
في مسرح املؤسسة بالساملية وتصدى 
إلخراجه املخرج املتميز د.علي حســن 
الــذي تعاونت معه من خــالل عدد من 

األعمال الغنائية السابقة. 
من جانبه، قال املشــرف العام على 

العمل مدير عام مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
املشــترك علي الريس: نشــعر بالفخر 
واالعتزاز بثقة الفنانني واالعالميني في 
بيتهم االعالمي اخلليجي مؤسسة االنتاج 
البرامجي املشــترك، وسيكون موعدنا 
في متام الســاعة العاشرة من مساء غد 
حتــى منتصــف الليل تقريبــا امام بث 
مباشر (اليف) من مسرح املؤسسة، حيث 
ســيتواصل جمهورنا احلبيب مع حفل 
الفنان الشاب ابراهيم دشتي وسيكون 
بث احلفل من خالل موقع املؤسسة وعلى 
وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بها. 
ونشدد على ان املؤسسة تفتح ذراعيها 
للمبدعــني لتقدمي نتاجاتهم وابداعاتهم 
الى جمهورهــم من خالل منصتها التي 
تعتبر البيت االعالمي للمبدعني في دول 

املنطقة. 
بــدوره، قال املخــرج املتميز د.علي 
حسن: ميثل الفنان ابراهيم دشتي احد 
الرهانــات املتجددة لالغنيــة الكويتية 
واخلليجيــة بشــكل خــاص والعربية 
بشكل عام، ومن خالل مجموعة التجارب 
املشتركة نحن امام جنم نابض باحلرفة 
االبداعيــة ولــه قاعدتــه اجلماهيريــة 
الواسعة، حيث سيكون املوعد معه مساء 
غد بشكل «اليف» من خالل املوقع الرسمي 
ملؤسسة االنتاج البرامجي املشترك. وهي 

دعوة لالستمتاع والفرح.

دعوة لالستمتاع والفرح من الساعة العاشرة مساء حتى منتصف الليل

علي الريس ود.علي حسن إبراهيم دشتي

علي الريس: املؤسسة تفتح ذراعيها للمبدعني لتقدمي نتاجاتهم وإبداعاتهم إلى جمهورهم 
علي حسن: إبراهيم دشتي أحد الرهانات املتجددة لألغنية الكويتية واخلليجية والعربية

أميرة: هذه أسباب حذف مشاهدي في «ضرب الرمل»
أحمد الفضلي

«خســرت بس مو وايــد».. بهذه 
اجلملة وصفــت النجمة البحرينية 
اميــرة محمد ما حدث لها في الفترة 
املاضية والتي شهدت تنفيذها لكل 
مشــاهدها في عمل وتنفيذ مشــاهد 
منقوصة حلســاب عمل آخر قبل ان 
جتــد نفســها مجبرة علــى مغادرة 
اململكة العربية السعودية والعودة 
لبلدها البحريــن قبل توقف حركة 
الطيران بــني البلدين بعد انتشــار 
ڤيروس كورنا في السعودية وقبلها 

في البحرين. 
وذكرت اميرة انها تعتبر نفسها 
محظوظــة لكونها ظهرت في عملني 
خــالل الدراما الرمضانيــة املاضية 
بعكس اغلب الفنانني، حيث كان االول 
فــي الكويت وحمل عنوان «كســرة 
ظهــر» وشــاركت مــن خالله جنوم 
الدراما الكويتية والسعودية بقيادة 
النجم السعودي عبداهللا السدحان 
وحقق العمل نســبة مشاهدة جيدة 
واحلمــد هللا انني متكنــت من انهاء 
جميع مشــاهدي في هذا العمل قبل 
السفر الى الرياض ودخول لوكيشن 
مسلسل «ضرب الرمل» الذي انهيت 
اجزاء كبيرة من مشاهدي فيه قبل ان 

اغادر الى املنامة، االمر الذي تسبب 
بإلغاء بقية املشاهد وعرض املسلسل 
دون بقية مشاهدي، موضحة ان العمل 
باملجمل كان مميزا وحصد العديد من 
ردود االفعــال االيجابيــة خصوصا 
انها التجربة االولــى للفنان القدير 

خالد عبدالرحمن كممثل بعد شهرته 
الواسعة كمطرب وشاعر. 

وفيما يتعلق مبســتقبل االعمال 
الفنية اخلليجية في مرحلة ما بعد 
كورونا، ذكرت اميرة من خالل اتصال 
هاتفي مع «األنباء» من مكان اقامتها 

في املنامة ان املؤشــرات تشــير الى 
عــودة قوية لالعمال اخلليجية بعد 
انتهــاء هــذه االزمة خصوصــا انها 
تسببت بإيقاف عدد كبير من املشاريع 
الفنية وتأجيلها، االمر الذي سيساهم 
بإنتاج عدد كبير من االعمال واتوقع 
ان تكون العودة للمسرح اوال وعلى 
مستوى كافة الدول اخلليجية وغالبا 
ســتتطرق اغلب االعمال املسرحية 
والتلفزيونيــة جلائحة كورونا وما 

نتج عنها. 
وعــن وجهتها الفنية االولى بعد 
انتهاء هذه االزمة والسماح بالسفر، 
افادت اميرة بأن «الوجهة االولى من 
املؤكد ان تكون للعاصمة السعودية 
الريــاض، حيث اجبــرت على ترك 
العديــد من االمــور اخلاصة بعملي 
وكذلــك لــدي منزل هنــاك واغلقته 
منذ ظهــور هذا الوبــاء ومبجرد ما 
يتم االعالن عن فتح املطارات يجب 
علي الذهاب للسعودية الجناز كافة 
اموري وبعدها سأبحث في عدد من 
املشــاريع الفنية التــي قد تظهر لي 
وجهة جديدة خصوصا انني مشتاقة 
للقاء جمهوري في جميع دول اخلليج 
بعد ازمة كورونا التي نطلب من اهللا 
عزوجل ان تنتهي بأسرع وقت ممكن 

وتعود حياتنا كما كانت».

أكدت لـ «األنباء» أن الدراما اخلليجية ستعود بقوة بعد أزمة كورونا

نيفني أبوالفي

كثيرا ما تتشابه بعض السيناريوهات 
الســينمائية ألحداث باتــت واقعا في 
حياتنا اليوميــة والتي كانت ال تتعدى 
كونها ضربا من خياالت كتابها، وكانت 
اشــهرها تلك االعمال التي حتدثت عن 
بلوغ االنسان القمر مرورا بالعديد من 
املواضيع وصوال الى جائحة كرورنا، حيث 
تناولت السينما حكايا مقاربة لها وان لم 
تكن بذات التسمية، اال انها باتت تتخذ 
من الواقع مكانا ال بأس به في التقاطع 
بينها وبني املشاهد الدرامية سواء كانت 

سينمائية أو تلفزيونية.

وال تزال هذه املفارقات ما بني الدراما 
والواقع حتط رحالها في يومياتنا، حيث 
أعادت مشاهد غزو مجموعات من القردة 
شوارع مدينة لوبوري التايلندية، والتي 
تعتبر احدى املدن السياحية هناك، بحثا 
عن الطعام، املشــاهد الشــهيرة لفيلم 
«نهــوض كوكب القردة» عندما ترفض 
القردة وضعها في مختبر للتجارب ويقوم 
القرد «سيزر» بتحريضها للخروج منه 
والبحث عن حريتها واالنتقام ممن آذاها 
لتجتاح شوارع املدينة في مشهد مقارب ملا 
شهدناه في لوبوري مع اختالف األسباب 

والدوافع والنتيجة.
انتج فيلــم «نهوض كوكب القردة» 

عام ٢٠١١ في اطار اعمال اخليال العلمي 
واالكشن معا، حيث يحكي قصة باحث 
يقوم بتجارب علمية إلنتاج عالج ملرضى 
الزهامير وبعض األبحاث االخرى على 
القــردة اال ان هذه األبحاث تعمل على 
رفع نســب الذكاء بشكل الفت وكبير 
لدى الشريحة املستهدفة بالبحث وحتدث 
املفارقة الدرامية في العمل عندما يودع 
القرد «ســيزر» في املختبر بعد قيامه 
بإيذاء احد األشخاص ويفقد الثقة بالعالم 
الذي احتضنه في منزله فيقرر البقاء مع 
قرنائه في موقع احتجازها والذي يعتبر 
اشبه بالسجن ويعمل على حتريض باقي 
القردة على الثورة في وجه محتجزيها، 

ورفض ان تكون عرضة للتجارب، وينجح 
في إقناعها واخلروج من مكانها لتجوب 
شــوارع املدينة محدثة الفوضى فيها 
ونشــر الرعب بني الناس الى ان تعود 

الى موطنها.
استحضرنا هذا املشهد عندما بثت 
القنوات الفضائية مشاهد اجتياح مجاميع 
كبيرة من القرود احدى املدن التايلندية 
التي غاب عنها السياح بسبب القيود التي 
فرضتها جائحة كورونا فجاعت القردة 
وخرجت بحثا عن الطعام، واقتتلت مع 
بعضها بعضا من اجل لقمة تسد جوعها، 
وكانت املصادفة عرض قناة «ام بي سي 

قرود لوبوري وفي اإلطار مشهد من فيلم «نهوض كوكب القردة»٢» للفيلم تزامنا مع تلك األحداث.

قرود لوبوري حتاكي «نهوض كوكب القردة»
اجتياحها للمدينة يعيد مشاهد الفيلم لألذهان

عبداإلمام عبداهللا: رجاء اجلداوي
قيمة فنية كبيرة وتركت إرثًا خالدًا

املنهالي: إنت اجلميل اللي وال مثلك جميل

مذيعو «قطاع األخبار» بانتظار صرف مكافآتهم!

عبداحلميد اخلطيب

الفنــان  لــم يســتطع 
القديــر عبداإلمام عبداهللا 
ان يخفــي حزنه الشــديد 
على رحيل الفنانة القديرة 
رجاء اجلداوي، مؤكدا انها 
«أيقونة» في األناقة واألداء 
التمثيلي الراقي واألخالق 
اإلنســانية العالية، وقال: 
عالقتــي باجلــداوي كانت 
اروع ما يكون ومبنية على 

الود واالحترام املتبادل، فهي فنانة راقية 
بأخالقها وأسلوبها في التعامل.

وأضاف عبداهللا في تصريح لـ«األنباء»: 
كنا اصدقاء وتربطنا عالقة مودة واحترام 
متبادل، وقد التقينا في مناسبات كثيرة وكنا 
جنلس معا نتحدث في امور العمل واحلياة، 

وجمعنــي بهــا املسلســل 
الكوميــدي «جــوز مامــا» 
وقدمت دور «حماتي»، حيث 
جسدت شخصية «طالل» 
الــذي يتقدم للــزواج من 
ابنتها الفنانة هالة صدقي، 
وشــاركنا البطولــة هاني 
رمزي وأحمد بدير ولطفي 
لبيب وغيرهم، والعمل من 
تأليف والء شريف وإخراج 

أحمد البدري. 
وتابع: ال احد ينكر قيمة 
رجاء اجلداوي كممثلة أثرت الساحة بكل ما 
هو جميل من اعمال مسرحية وتلفزيونية 
وسينمائية، تاركة إرثا فنيا خالدا لألجيال 
القادمة، رحمها اهللا واسكنها فسيح جناته 
وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا 

هللا وانا إليه راجعون.

بكلمات غزلية عاطفية تعاون 
بها مع الشــاعر اإلماراتي سعيد 
بن مصلح، أطلق الفنان عيضة 
املنهالي أحدث أغنياته املنفردة 
من أحلانه وغنائه بعنوان «إنت 
اجلميــل» مقدما بها وبأســلوبه 
الغنائــي املتفــرد كلمات حملت 
وصفا للعشق وجمالياته، قائال 
فــي مقدمتها: «إنت اجلميل اللي 
وال مثلك جميل.. اللي على شعري 
اخطه وأرسمه.. أرسم شعر راسك 
مع الطرف الكحيل.. وارسم سنا 

خدك ووردة مبسمه».
وقــد حملت األغنيــة توزيع 
موســيقي للمــوزع عبدالعزيز 
العبري، ومكس وتسجيل م.ماجد 
صالــح، وقــام ببثهــا وعرضها 
حصريا عبر قناة عيضة املنهالي 
الرســمية فــي «اليوتيوب» إلى 
جانــب توزيعها علــى اإلذاعات 
احملليــة في اإلمــارات واخلليج 
والدول العربية، وجميع املكتبات 
واملنصات املوسيقية املتنوعة.

مفرح الشمري

عبر عدد من مذيعي قطاع األخبار والبرامج 
السياسية بوزارة اإلعالم سواء معينون أو 
متعاونون لـ «األنباء» عن استيائهم لتأخر 
صرف مكافآتهم منذ شهر مارس املاضي 
حتــى يومنا هذا، األمــر الذي يجعلهم 
في حيرة مــن أمرهم علــى الرغم من 
قيامهم بواجبهــم املهني دون تقصير 
في ظل األوضاع الراهنة بعد انتشــار 

جائحة كورونا.
ومتنى مذيعو القطاع حل هذه املشكلة 
بأسرع وقت حتى ال تتراكم وتذهب مكافآتهم 
أدراج الرياح بحجة عدم وجود امليزانية الكافية 
بوزارة اإلعالم لصرفها ملستحقيها.. فهل من مجيب!

قال لـ «األنباء» إن عالقة مودة واحترام ربطته بها وشاركها بطولة «جوز ماما»

جديده من أحلانه وغنائه وكلمات سعيد بن مصلح

متوقفة منذ مارس املاضي حتى يومنا هذا


