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فاطمة الصولة.. أجر وعافية
مفرح الشمري

بعــد غيــاب دام أكثر من ســنة، 
عادت الكاتبــة التلفزيونية القديرة 
فاطمة الصولة الى الديرة من رحلة 
عالجها التي كانت في احد املستشفيات 
األميركية املتخصصة في املرض الذي 

تعاني منه.
الكاتبة القديــرة فاطمة الصولة 
لها أســلوب خاص في كتابة اعمالها 
الدراميــة التلفزيونية التي انطلقت 
بها منذ ٢٠٠٥ واســتطاعت في فترة 
وجيزة أن حتجز لها مكانة مرموقة 
بني كتــاب الدارمــا التلفزيونية في 
الكويــت واخلليج والوطــن العربي 
ألســلوب طرحها اجلميــل بالقضايا 

التي تريد تسليط الضوء عليها، وهذا 
األمر يشعر به كل من تابع اعمال «أم 
فيصل» التي عرضت على الشاشــة 
مثل «عمر الشقا» و«أشياء ال تشترى» 
و«العضيــد» و«نور عيني» و«امرأة 
مفقودة» و«رجــال يبيعون الوهم» 
وغيرها من االعمال التي اســتطاعت 
الكاتبة فاطمة الصولة ان ترسم لها 
خطا مختلفا من خاللها، خطا احترمت 
فيه ذائقة املشاهد الكويتي واخلليجي، 
وذلك من خالل تركيزها على القضايا 
االجتماعية واالنسانية بشكل الفت 
للنظر، مع تقدميها املفردة الكويتية 
الصحيحة فــي اعمالها حتى التصل 
للمشــاهد بطريقة خاطئة خصوصا 
وان هناك بعض من الكتاب والكاتبات 

فــي الكويت واخلليج من النادر جدا 
جتدهم يركــزون على هذه املســألة 
«مسألة اللهجة» وفي املقابل جند ان 
هذه املسألة من االمور املهمة في اعمال 
فاطمة الصولة. «ام فيصل» على الرغم 
من انها بنت ملحن النشــيد الوطني 
املوسيقار الراحل ابراهيم الصولة اال 
انها لم تستغل هذا األمر لدخولها الى 
معترك الكتابة التلفزيونية واعتمدت 
على نفســها في دخولها لهذا املجال 
الــذي يحتاج الى قدرات كبيرة وهذا 
األمر تسب بتأخرها في تقدمي اعمالها 
ككاتبــة تلفزيونية، فلم تســتعجل 
وتأنــت بالدخول على الرغم من أنها 
موهوبة في كتابة الشعر والقصص 
والروايات منذ الصغر، ناهيك عن ان 

لديها ميوال موسيقية بسبب تأثرها 
بوالدهــا الراحــل ابراهيــم الصولة، 
وكتبت العديد من االوبريتات لوزارة 
التربية مثل اوبريت «حكاية الدانة» 
وابريت «شهيدات الكويت» وغيرها 
مــن االعمــال الوطنية التــي تفتخر 
بها. الكاتبة القديرة فاطمة الصولة، 
تعّرف عليها جمهور الشاشة من خالل 
اعمالها االجتماعية واالنسانية وذلك 
ألنهــا متتلك القدرة على أن«تبكيك» 
و«تضحكك» بأســلوبها اجلميل في 

الكتابة والسيناريو واحلوار.
«األنبــاء» تتمنــى الشــفاء التام 
للكاتبة القديرة فاطمة الصولة ملواصلة 
ابداعاتها في الكتابــة التلفزيونية.. 

وأجر وعافية يا «أم فيصل».

بعد عودتها من رحلتها العالجية في أميركا

أم فيصل  فاطمة الصولة مع طبيبتها في املستشفى األميركي

بعــد صيف حافل بعشــرات احلفالت 
اســتقطبت خاللها شــركة «بنش مارك» 
Benchmark العامليــة أملــع جنــوم العالم 
العربي، سطعوا بحضورهم على مسرح 
 ،Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم
أشعلت عودة شيرين عبدالوهاب أول من 
أمس سماء جدة ومسرح القبة وجمهوره.

اعتلت شــيرين املســرح، فعال هتاف 
اجلمهــور ترحيبا وأذابــت قلوبهم بباقة 

مــن أجمــل أغانيها الرومانســية املفعمة 
باألحاسيس ومشاعر احلب، منها: القناعة، 
انت إيه، أنا مش مبينالو، آه يا ليل، احلب 
كللو، أنا جي قولك، ملا انت قادر على البعاد، 
على بالي وغيرها.. كما غنت «يللي تعبنا 
ســنني في هواه» لسلطان الطرب جورج 
وسوف، واستوقفت غناءها لتشكر اجلمهور 
وحتييه قائلة «حبايبي أنا مبسوطة اني 

معاكم ربنا يخليكم لي يا رب».

شيرين  «أشعلت» 
مسرح القبة بجدة

«القرقموال».. كوميدي اجتماعي سعودي
جديـــــد األعمـــــال 
الســعودية  الكوميدية 
التــي تصور هذه األيام 
مسلســل «القرقموال»، 
الــذي تــدور أحداثــه 
االجتماعيــة بأســلوب 
كوميدي هادف يســلط 
الضــوء علــــى بعــض 
التي نعيشها  املشــاكل 

حاليا.
املسلســل مكون من 
عــدة حلقــات متصلــة 
منفصلة وهو سيناريو 

وإخــراج د.جميل القحطاني ومن إنتاج 
وبطولــة الفنان محمــد أحمد وتصوير 
ومونتاج عيسى يوسف حداد ومبشاركة 
الفنان د.جميل القحطاني وبطل السوشيال 
ميديا علوش السينمائي، باإلضافة إلى 
نخبة مميزة من املواهب الشبابية يتقدمهم 

د. جميل القحطاني محمد أحمد

الفنان واإلعالمي أحمد سالم والفنان أنس 
عبداللطيف والفنان عادل محمد والفنان 
أحمد ســالم احلبيشــي والفنان سلمان 
املغربــي والفنان عمــر العنزي والفنان 
مهند العنزي والفنان ســلطان الرويثي 

والفنان أحمد مرزوق وآخرون.


