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فرح.. تنتظر «الفرح» يا وزير اإلعالم!

مفرح الشمري

منذ شهر اغســطس ٢٠٢٠، وال تزال مراسلة 
تلفزيون الكويت في باريس، الكويتية فرح فؤاد 
الهاشم، حتى يومنا هذا تنتظر الفرج و«الفرح» لتعود 
إلى عملها في التلفزيون بعد ان تناولت «سالفتها» 
مواقع التواصل االجتماعي والصحف ملعرفة سبب 
جتميدها وعدم بث تقاريرها اإلخبارية في أخبار 
التلفزيون العربية واالجنليزية، ومتت االستعانة 
مبراسلة من اجلنسية العربية، على الرغم من أن 
فرح من املراسالت النشيطات في تلفزيون الكويت 
منذ ٢٠١٦، إضافة إلى أنها كانت موظفة في اإلعالم 

اخلارجي وحتولت إلى قطاع التلفزيون.
«األنباء» تناولت مشكلة فرح مع التلفزيون 

ووجهت رسائل عدة لوزير االعالم والثقافة وزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري لعل 
وعســى ان يجد حال ملشــكلتها الشائكة، إذ ال 
تعرف ما الذنب الذي اقترفته حتى تكون مكافأة 
نشاطها كمراســلة حريصة على تواجد كاميرا 
أخبار الكويت بأي محفل او اجتماع بهذه الطريقة 
الغريبــة؟ خصوصا انها حاولــت مرارا مقابلة 
املسؤولني في وزارة اإلعالم إال ان محاوالتها او 
محاوالت والدتها الصحافية القديرة عواطف الزين 
تبوء بالفشل، ورغم ان «األنباء» عندما تناولت 
موضوعها تواصل معنا مكتب وزير اإلعالم وطلبوا 
ارقام هواتــف فرح ومت تزويدهم بها، ولكن لم 
يتواصل مع فرح اي مسؤول يخبرها بالذنب الذي 
اقترفته والذي ادى إلــى جتميدها ووقفها عن 

العمل وعدم بث تقاريرها اإلخبارية!
ونحن بدورنا نوجه نداء إنسانيا إلى وزير االعالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري بأن يقابل فرح او من ينوب عنها ملعرفة 
مشكلتها احلقيقية والسعي حللها، خصوصا ان هناك 
كتابا من التأمينات االجتماعية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠ 
يفيد بأن فرح التزال موظفة بوزارة االعالم، وهذا 
يعني انه ليس هناك قرار رسمي بفصلها من وزارة 

اإلعالم كما يروج البعض!
معالي الوزير، فرح مواطنة كويتية لم تقصر في 
عملها بشهادة من عمل معها، وهي حاليا حتضر 
للدكتــوراه بباريس، ومبا أن كتــاب «التأمينات 
االجتماعية» يفيد بأنها ال تزال موظفة بوزارة اإلعالم 
فلماذا لم تصرف لها رواتبها طوال تلك الفترة؟!

فرح الهاشم صورة من كتاب «التأمينات االجتماعية» الوزير عبدالرحمن املطيري

بشار عبداحلسني.. ما تشوف شر
مفرح الشمري

هاتفــت «األنباء» د.بشــار عبداحلســني 
عبدالرضا لالطمئنان على صحته بعد العارض 
الصحــي الذي تعرض لــه أول من أمس في 
منزله ونقل على إثره الى املستشفى األميري، 
حيث أكد د.بشار أنه في حالة صحية مستقرة 
بعد زوال مرحلة اخلطر، شاكرا جهود الفريق 
الطبي باملستشــفى األميري الذي خرج منه 
الى منزله، وذلك الستقرار حالته الصحية. 

 وشــكر د.بشار عبداحلســني عبدالرضا 
«األنباء» على الســؤال عن حالته الصحية، 
موضحــا أن هذا ليس بغريــب على جريدة 
«األنباء»، وواصل شكره لكل من اتصل وسأل 
عن حالته الصحية، متمنيا للجميع الصحة 

والعافية.
ونحن بدورنا نطلب من املولى عز وجل 
أن يتم الشــفاء للدكتور بشــار عبداحلسني 
عبدالرضا، وان يحفظه اهللا من كل مكروه.. 

وما تشوف شر د.بشار.

منال اجلاراهللا: أنا مختلفة عن نساء العالم وأحب الهّم والغّم!!
عبداهللا بهمن وهي شخصية طيبة وحنونة جدا وكاركتر 
مختلف عن كل الكاركترات التي قدمتها في أعمالي السابقة، 
وأنــا «حابة» الــدور لكوني أقدم للمــرة األولى مثل هذه 

الشــخصية البعيدة كليا عن الكوميديا، وأعتبر نفسي 
واحدة من أبطال العمل، حيث مساحة دوري كبيرة.

«بيت بوسند» 

وعن الذي شاهده املخرج نعمان حسني فيها ليختارها 
لهذا الدور البعيــد كليا عن الكوميديا، قالت: املخرج 
نعمان حســني شــاهدني اكثر من مرة أثناء بروڤات 
مســرحية «بيت بوســند» من إنتاج «مركز فروغي» 
والــذي مت عرضها في دبي قبل أشــهر قليلة ويومها 
استانس على ادائي، وأشاد به، وأذكر انه في كل مرة 
يشــاهدني في البروڤة يقولي كلمة واحدة «انِت» ال 
أكثــر وال أقل، وأنا مو فاهمة ماذا يقصد بكلمة انِت، 
وعندمــا بدأ اختيار الفنانني ملسلســل عندما ال ينفع 
النــدم اختارني، وقال لي منال هذا دورك الذي كنت 
أقولــك دائما إنِت، ويقصد أنني األنســب لهذا الدور، 

وأنا سعيدة بالفعل به.

أحمد العونان الذي يجسد دور شقيقي والفنانة ياسة التي 
جتسد دور أمي باإلضافة للفنان ناصر البلوشي. وأضافت 

إن الدور «وايد» حلو والعمل كوميدي بشكل عام.
آخر عزوبي

وأشــارت اجلــاراهللا الى أنها انتهت ايضــا من تصوير 
مسلسل بعنوان «آخر عزوبي» من إخراج عبداهللا احلشاش 
ويتكون من ثماني حلقات ايضا. وكشفت عن أن أجمل ما في 
هذا املسلسل أن املخرج احلشاش يستعني بنجوم موهوبني 
مثل محمد الكاظمي وصالح الدرع الذي يجسد دور زوجي 
في العمل. وأضافت ان دوري جميل جدا ومختلف عن باقي 
نساء العالم، ولن أخوض في تفاصيله أكثر من ذلك حتى 
ال أحرق أحداثه على املشاهدين. وتابعت أما العمل الثالث 
الــذي أصوره حاليا فهو مسلســل «عندمــا ال ينفع الندم» 
من ٣٠ حلقة لشــهر رمضان املقبــل من تأليف فايز العامر 
وإخراج نعمان حســني الذي أشكره وأشكر اجلهة املنتجة 
شركة «فروغي» على إعطائي هذه الفرصة وأخص املخرج 

نعمان حسني لكونه رشحني لهذا الدور حتديدا.
وأضافت: أجســد من خالل العمل شــخصية دالل أخت 

ياسر العيلة

الفنانة منال اجلاراهللا من الفنانات الالتي حتظى باحترام 
وحــب اجلميع داخــل أي موقع تصوير تتواجــد به، فهي 
متلك روحــا كوميدية، وهذا ما يجعل املنتجني واملخرجني 
يرشحونها لألدوار الكوميدية، والغريب في األمر أن منال 
اجلــاراهللا تفضل أدوار النكد والهم والغــم أكثر من حبها 
لألعمال الكوميدية، عن أســباب ذلــك حتدثت اجلاراهللا لـ 
«األنبــاء» قائلة: الناس كلهم يروني في األعمال الكوميدية 
فقط ولكن أنا كفنانة وأكادميية بعد أرى نفسي قادرة على 
جتســيد كل أنواع الدراما، بالفعل أحب األدوار الكوميدية 
لكــن في نفس الوقت أحــب األدوار املركبة الصعبة، أدوار 

النكد والهم والغم. 
عمل كوميدي

وعــن أعمالها األخيرة التي انتهت من تصويرها، قالت: 
انتهيت من مسلســل بعنوان «مسلسل كويتي» من إخراج 
صادق بهبهاني ملنصة «ڤو» والعمل يتكون من ثماني حلقات 
منفصلة متصلــة، معي مجموعة من الفنانني منهم الفنان 

أكدت لـ «األنباء» أنها رغم إجادتها األدوار الكوميدية تفضل األدوار املركبة والصعبة

.. ومع عبداهللا بهمن .. ومع املخرج نعمان حسنيمنال والفنان أحمد السلمان

أشكر نعمان حسني و«فروغي» على دالل

ستيفاني تدخل «القائمة السوداء»!
بيروت ـ بولني فاضل

املمثلــة  مســحت 
ســتيفاني عطــااهللا 
الوشــم فــي رقبتها 
والــذي كان عبــارة 
الفرنســية  باللغــة 
معنــــاه «حـتــــــى 
اجلنــون»، وذلك في 
أول مسلسل خليجي، 
حيث ستقف ستيفاني 
بطلة فــي هذا العمل 
الــذي يحمــل اســم 
«القائمــة الســوداء» 
أمام عبداهللا بوشهري 
وطـــــالل مــارديني 
وســعود بوشــهري 
وإبراهيــم البيراوي، 
فيما التأليف واإلخراج 
حلســـــني دشـتـــي، 
وينتمــي املسلســل 
التشويق  إلى صنف 

واألكشن.

«امللحد».. جديد محمد العدل
انطلق املنتج أحمد الســبكي واملخرج محمد العدل 
في تصوير فيلمهما اجلديد «امللحد» من بطولة محمود 
حميدة وأحمد حامت وشيرين رضا وجنالء بدر وآخرين.

وكشف املخرج محمد العدل، أن هذا الفيلم هوالرابع 
في تاريخه الفني، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.

درة: سعيدة 
بنجاح «غالية»

القاهرة - خلود أبواملجد

لــم تخــف الفنانة درة ســعادتها بنجاح 
شخصيتها «غالية» التي جتسدها في حكاية 
غالية الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات 
اخلاصة، وكتبت في حسابها على فيسبوك 
«ان الــروح اإليجابية التــي كانت متواجدة 
داخل لوكيشن التصوير بني أبطال وصناع 

العمل انعكست على الشاشة للجمهور»، األمر 
الذي يعتبر ســببا رئيســيا في ردود الفعل 
اإليجابية التي تلقيتهــا حول العمل وحول 
الشخصية التي تقدمها. يذكر أن «غالية» من 
تأليف أحمد حســني وأحمد فرغلي، وإنتاج 
مها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من مراد 
مكرم وفرح يوســف وفراس ســعيد وأحمد 

حالوة وإخراج شيرين عادل.


