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فنـوناالثنني ٨ فبراير ٢٠٢١

«B- PRODUCTION»
تبدأ تصوير «شقة ٦.. العني الثالثة»

القاهرة - خلود أبواملجد

بدأ صناع مسلســل «شقة ٦.. 
العني الثالثة» تصوير أحداث العمل 
األكثر إثارة ورعبا، خلوض املنافسة 
الدرامية مبوسم دراما رمضان ٢٠٢١ 
املسلسل يطرح قضية درامية جديدة 
مليئة باألحداث املشوقة بعيدا عن 
املط والتطويل في محاولة لكشف 

لغز «شقة ٦».
يضم العمل باقة من أملع جنوم 
مصر والوطن العربي أبرزهم الفنانة 
روبي، الفنان أحمــد حامت، الفنان 
هاني عادل واللذان انضما مؤخرا 
لفريق العمل باالشتراك مع الفنان 
الكبير صالح عبداهللا، الفنان محمود 
البزاوي، الفنانة رحاب اجلمل، الفنانة 

الســعودية هيا فياض، باالضافة 
للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك 

قورة.
وقد أعرب الفنان الكبير صالح 
عبداهللا عن سعادته مبشاركة مجموعة 
كبيــرة من النجوم قائال: ســعيد 
بتعاوني للمرة االولى مع شــركة 
«B-PRODUCTION» وكذلك بتعاوني 
الفنانة روبي واملخرج محمود  مع 
كامل والذي يعد أول تعاون يجمع 
بيننا، خاصة أنه عمل مهم وسوف 
أن  أقدم شخصية «ماهر» وأمتنى 

تكون مفاجأة جلمهوري.
وأضافت الفنانة السعودية هيا 
فياض: السيناريو رائع والشخصية 
جديدة متاما بكل تفاصيلها وستكون 
مفاجأة للجمهــور وإضافة كبيرة 

لرصيدي بعد مشوار من األعمال 
الفنية اخلليجية، فالعمل مع فريق 
عمل قوي بداية من األبطال مرورا 
باملخرج وفريــق اإلنتاج، وأمتنى 
أن تكــون جتربتي مبصر مرضية 
للجمهور، فقــد وافقت عليها بعد 
رفضي للكثير من االعمال املصرية، 
ألنني لم أجد نفســي فيها بعكس 
دوري في مسلسل «شقة ٦.. العني 
الثالثــة» الذي جذبنــي من الوهلة 

االولى.
أما الفنانة رحاب اجلمل، قالت: 
انتظرونا في عمل مهم ودور جديد 
أعيش معه حاليا على الورق وحتضير 
املالبس وشكل الشخصية، وأمتنى أن 
نقدم عمال يسعد اجلمهور.. خاصة 
أن جميع صناع العمل لهم أسماؤهم 

وتاريخهم الكبير.
أما املخرج محمود كامل، فقال: 
مسلسل «شــقة ٦.. العني الثالثة» 
مشروع فني كبير ونقلة في الدراما، 
فالعمل به كوكبة من النجوم الكبار، 
وأمتنى أن ينال رضا جمهورنا الرائع.

مسلسل «شقة ٦.. العني الثالثة» 
 «B-PRODUCTION» من إنتاج شركة
للمنتج طارق البــدراوي، وتأليف 
السيناريو   ،Different Art شــركة 
القاضي، سعاد  لـ «رفيق  واحلوار 
القاضــي، محمود وحيــد، نبيل 
شعيب»، منتج فني مصطفى يوري، 
وإخراج محمود كامل، وسيتم عرضه 
خالل شهر رمضان ٢٠٢١ عبر احدى 
املنصــات االلكترونيــة وعدد من 

القنوات العربية واخلليجية.

الفنان صالح عبداهللا يتوسط املنتج طارق البدراوي واملنتج الفني مصطفى يوريالفنانة روبي مع املنتج طارق البدراوي أثناء توقيع العقد

العبداجلليل: املايسترو سعيد البنا 
ساهم في رسم ذاكرة الكويت الفنية

نعى أمني عام املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب كامل العبداجلليل، املايسترو 
الذهبي ســعيد البنا الذي وافته املنية في 

القاهرة.
وقال العبداجلليل «املايسترو سعيد البنا 
أحب الكويت كثيرا، وللمغفور له دور وتاريخ 
كبير في مجال صناعة املوسيقي والغناء 
والتلحني في الكويت دامت قرابة الـ٦٠ عاما، 
وله الفضل الكبير على مسيرة العديد من 
الفنانني واملطربني الكويتيني الذين صدحوا 
بأعماله الفريدة واملميزة وبينهم الراحلون 
عوض دوخي وعائشة املرطة، وعبدالكرمي 

عبدالقادر، أطال اهللا بعمره، وآخرون».
وأضاف «إن احلديث عن املايســترو 
وامللحــن والعــازف ومؤلف املوســيقى 
التصويرية سعيد البنا هو حديث عن فنان 
فريد ومميز في العالم العربي أجمع، فقد 
وصل للكويت في العام ١٩٦٢ وقضى جل 
سنوات حياته فيها، ولم تفارقه االبتسامة، 
وســاهم مع رفقاء دربه الفنان عبدالعزيز 
املفرج - ألبسه اهللا ثوب الصحة والعافية 

- وامللحن غنام الديكان في رســم ذاكرة 
الكويتيني الفنية والغنائية من خالل حفالت 
وأوبريتات وزارة التربية التي أقيمت في 
املناســبات الوطنية للكويت وحفرت في 
الذاكرة الكويتية إلى يومنا هذا ونتناقلها 
بكل حب واعتزاز وفرح مع الفنان عبدالعزيز 

املفرج والفنانة سناء اخلراز».
وزاد العبداجلليل: «نستذكر أيضا جهود 
الراحل مع عمالقة الفن الكويتي في تقدمي 
أعمال فنية خالدة ومن أبرزهم عبداحلسني 
عبدالرضا وسعاد عبداهللا في أوبريت «بساط 
الفقر»، وتلحينه وتوزيعه أغاني في مسرحية 
«باي باي لندن» ومسلسل «فريج العتاوية» 
وغيرها، وحقق إسهامات كبيرة في األغنية 

الوطنية الكويتية».
وتقدم العبداجلليــل بخالص التعازي 
واملواساة إلى أسرة الفقيد واألسرة الفنية 
الكويتية والعربية جمعاء بغياب هذه القامة 
الفنية، سائال املولى عز وجل أن يلهم اجلميع 
الصبر والســلوان، وأن يتغمده بالرحمة 

واملغفرة وأن يدخله فسيح جناته.

الراحل سعيد البنا كامل العبداجلليل

عبير أحمد: «الناموس» يظهرني
بشكل مختلف في رمضان املقبل

أحمد الفضلي

انتهــت الفنانة عبيــر أحمد من 
تصوير جميع مشــاهدها اخلاصة 
بأحــدث أعمالهــا الفنيــة واملتمثلة 
في املسلســل الدرامــي االجتماعي 
«الناموس» الذي يجمعها بكوكبة من 
جنوم الدراما الكويتية واخلليجية 
واملقــرر عرضه من خــالل عدد من 
القنوات الفضائية احمللية واخلليجية 

في رمضان املقبل.
من جانبها، أعربت عبير عن بالغ 
سعادتها للمشــاركة في هذا العمل 
نظــرا لكونه يجمعهــا بكوكبة من 
النجوم أمثال محمد املنصور وهيفاء 
عادل وجاسم النبهان وحسني املهدي 
وعبداهللا بهمــن والعمل من تأليف 

محمد أنور وإخراج جاسم املهنا.
يتعلــق بشــخصيتها  وفيمــا 
فــي العمل، ذكرت عبيــر من خالل 
تصريــح خصت به «األنبــاء» أنها 
جتسد شخصية مختلفة عما قدمته 
في الســنوات املاضية، موضحة أن 
الشــخصية جديــدة واللــوك الذي 
ســتظهر به ســيكون جديدا عليها 
وعلى جمهورها، وأن العمل سيكون 
ضمــن قائمة األعمــال املميزة التي 
ستعرض في شهر رمضان املقبل.

«ددم ددم» بلقيس و«دم ودم» عيسى املرزوق.. منو يفوز؟!

بشار جاسم

طرحــت املطربــة بلقيــس أحــدث 
أغنياتها بعنوان «حالة جديدة» أغنية 
جميلة جدا وهــي من كلمات كويتيني 
نفتخر بهم وهم: الشاعر الكبير سعد 
املسلم وكلمات الراب لكوين جي وهادي، 
واألحلان للمبــدع عبدالعزيز الويس، 
وتوزيع علي املتروك واإلخراج للمخرج 
املصري حسام احلسيني، وتقول كلمات 

األغنية:
اللي حصلي ما حصل إبعمره فيني

بالنسبه للهوى، أنا حاله جديده
والدري شلي صار انا واهللا فيني

وال تدرج أو مقدمه مفيده!!
ددم ددم

أنا ليه قلبي اذا شافه ليه

ددم ددم
انا كلما انا اوله عليه

ددم ددم
واذا مر يوم أنا ماشفته فيه

ددم ددم
واذا وسوست وقلت ما ابيه 

اذا ماهو غرام،، اذا مو حب هذا
اذا ماهو الهوى،، اذا مو عشق،، ماذا

يكون قد أصابني أنا و قلبي
ملاذا كلما رأيته،، ملاذا

ددم ددم
اذا شفته مع غيري أحد

ددم ددم
اذا حسيت انا.. إن ابتعد

ددم ددم
واذا ضاق ومع نفسه قعد

«ددم ددم».. اغنيــة جميلــة جــدا 

بصــوت بلقيس وخصوصــا كلماتها 
باللغــة العربيــة الفصحــى والعامية 
وأحلــان املبــدع عبدالعزيــز إلويس، 
األغنيــة ذكرتنــا بنجــاح او باالحرى 
مبفردات اغنية «قنابل» عيسي املرزوق 

والتي تقول كلماتها:
ابي ارسلك قنابل شوق تضمك من حتت 

لي فوق
عجبني هواية انا شكلك وعيونك خيالية
يول كل لون بيك يلوك مصيبة اشــقد 

جميل وذوق
يغار احلسن من وصفك ابيك بكل حسن نية
 يظل قلبي بيك محروك غربلني انا املخلوك
قلتلهم يجيبو اسمك وقالو اصبر شوية
انا جاهز ترا حلربك احبك حيل بدمرك

واحبسك بوســط قلبي يا نبضي 
تدق بيه 

اغنية عيسى املرزوق القت هجوما 
عنيفا بســبب مفردة «دم دم» مع انها 
تعني نبضات القلب ونفس املنتقدين 
ميتدحون اغنية بلقيس «دودوم» وهي 
ايضا تعنــي «نبضــات القلب» ولكن 
املســألة تبقى أراء جمهــور والواضح 
ان اجلمهور يكيل مبكيالني الن اغنية 
عيســى املرزوق تعدت الـــ١٤١ مليون 
مشاهد في اليوتيوب وذلك قبل سنتني 
واغنية بلقيس تعدت املليون مشاهد 
خالل يومني وهذا يعني تفوق عيسى 
املرزوق والدليل أن أغنيته حققت إعجاب 

كبير من قبل اجلمهور العراقي.
عمومــا بلقيــس وعيســى يبقيان 
أحبــاب واأليام املقبلــة كفيلة بتفوق 
أغنيــة على أخرى مع أن الســبق هنا 

للمطرب عيسى املرزوق.

عيسى املرزوق املطربة بلقيس

طارق العلي: تدّمرنا.. وتلومونا!
مفرح الشمري

«الفنانــون يعانون بســبب عدم 
فتح املسرح ليســتقبل جمهوره في 
ظل الظروف التي نعيشها بحجة منع 
التجمعات مع ان «هالتجمعات» موجودة 
في املوالت وغيرها»، بهذه احلرقة حتدث 
الفنان د.طارق العلي اثناء استضافته في 
برنامج «إلى متى» الذي يقدمه االعالمي 
بداح السهلي ويبث على شاشة تلفزيون 
الشاهد، موضحا ان هذا االمر يجب ان 
يشعر به املعنيون وبأن «حالنا وقف» 
ولدينا التزامات مالية وايجارات وغيرها، 
خصوصا انه والفنان محمد احلملي 
اكثر اثنني تضررا من توقف املسرح، 
ألن املباني التي يعرضان فيها مؤجرة 
ويجب دفــع ايجاراتها، وذلك عكس 
باقي زمالئهما الذين خســائرهم اقل 

بكثير منهما.
وأضاف: «تدمرنا واهللا ويلومونا 
إذا تكلمنا» لذلــك أمتنى من اجلهات 
ان  الوقوف معنــا خصوصا  املعنية 
جميع انشطة املرحلة اخلامسة رجعت 
باستثناء السينما واملسرح، وهذا امر 
«يقهرنا من الداخل»، مشــيرا الى انه 
قام بزيارة الى وزيــر الصحة وإلى 

في حال سمح بعودة النشاط مجددا، 
إذ عرضنا مخططا للمسرح واملسافة 
املقرر تركها بني كل مقعد وآخر، وفق 
العاملية، فضال  االشتراطات الصحية 
عن التزام اجلمهور بارتداء الكمامات 
وتبديلها في فترة االستراحة، وهذا االمر 
معمول به في دول اخلليج خصوصا 
دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 

وزير االعالم ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب، وشرح لهما االمر مع نقيب 
الفنانني د.نبيل الفيلكاوي، وكان الهدف 
من هاتني الزيارتني شرح ما آلت إليه 
احلركة املسرحية في الكويت من إلغاء 
للمهرجانات والعروض مع استمرار 
اإلغالق بسبب اجلائحة، لذلك عرضنا 
عليهما خطــة صحية ميكن تطبيقها 

التي عرضت عليها مســرحية «بيت 
بوســند» في دار االوبرا بدبي وكان 
التباعد االجتماعي موجودا في القاعة، 
لذلك امتنى ان «يحسوا فينا» املسؤولون 
وينقذونا من «هاخلسائر املادية» التي 
نتعرض لها منذ وقوع هذه اجلائحة 
التي نتمنى ان تزول عن البالد والعباد..

فهل من مجيب؟!

أكد من خالل استضافته في برنامج «إلى متى» مع اإلعالمي بداح السهلي.. وبعد معاناته وزمالئه من توقف املسرح

ملشاهدة الڤيديو


