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«حضرة املوقف».. العاطفة واخليانة!
مفرح الشمري

 يواصــل املخرج خالــد جمال 
تصوير املشاهد األخيرة من املسلسل 
االجتماعي «حضرة املوقف» للمؤلف 
عبــداهللا الرومي ومن إنتاج شــركة 
ابيز برودكشنز لإلنتاج الفني والذي 
سيعرض على منصة شاهد vip وقناة 
mbc دراما وتلفزيون الشارقة وتلفزيون 

الظفرة في رمضان املقبل.
املسلســل يجمــع عمالقتني في 
احلركة الفنيــة الكويتية واخلليجية 

هما رائدة الفن اخلليجي مرمي الصالح 
والفنانة القديرة هيفاء عادل، وذلك بعد 
غياب طويل، وهذا يحسب للجهة املنتجة 
للمسلسل التي حترص دوماً على تواجد 

كبار النجوم في أعمالها الفنية.
مسلسل «حضرة املوقف» الذي يقع 
في ٣٠ حلقة، تدور أحداثه بني املاضي 
واحلاضر، سنعيش مع أحداثه ومواقفه 

االجتماعية الكثيرة.
حــالوة بعض األيــام التي رمبا 
نسيناها بسبب كثرة األحزان واحيانا 
بســبب القســوة واملرارة من أقرب 

الناس ومن بعض البشر التي جتعلنا 
جنفى من دون ذنب بسبب من يعيش 
حولهم ويسكن في قلوبهم التي تدفعنا 
لالنتقام منهم أو نضرهم ونترك أثرا 

في نفوسهم بسبب تلك املضرة.
أحداث املسلسل تدور حول «نورة» 
التي جتسد شخصيتها الفنانة زهرة 
اخلرجي، وهي امــرأة قوية صاحبة 
نفوذ ميلك زوجها املتوفى شركة أملاس 
كبيرة يديرها ابنها «ناصر» الذي يجسد 
شــخصيته الفنان محمد الدوسري، 
وهو شــخص مغرور واألقرب ألمه 

«نورة» ويكره «يوسف» الذي يجسد 
التركماني  الفنان عبداهللا  شخصيته 
الذي يعيش على جتارة األملاس وهو 
شــخص طيب يحب اخلير للجميع، 

ولكنه ال يسلم من حقد ناصر عليه.
ثأر «نورة» 

«فاطمة» التي جتسد شخصيتها 
الفنانة هيفاء عــادل بنت «حصة» 
التي جتسد شخصيتها الفنانة مرمي 
الصالح، حتاول نــورة بكل قوتها 
محاربــة فاطمة ألنها منافســتها 

الوحيدة في اجلمعية النسائية التي 
تخص نساء املجتمع الراقي، ولكن 
فاطمة تواجهها بقوة حتى ال تهدم 
اسم عائلتها وبعدها تتوالى األحداث 
الشيقة لهذا املسلسل الدرامي ما بني 

العاطفة واخليانة املؤملة.
يشــارك في املسلسل نخبة من 
الفنانني مثل عبدالعزيز احلداد وهبة 
الدري وعبير أحمد وليالي دهراب وكفاح 
الرجيب ونواف العلي وحسن عبدال 
وعزيز مندني ومنصور البلوشي ونور 
جمال ومشاري الفريح وسارة القبندي.

من إنتاج «أبيز برودكشنز» ويعرض على منصة شاهد و«mbc دراما» والشارقة والظفرة

محمل فيصل العميري يطبع في زجنبار
أحمد الفضلي

انتهى الفنان فيصل العميري من تصوير كل مشــاهده 
اخلاصة بأحدث اعماله الفنية واملتمثلة باملسلسل التراثي 
الدرامي «محمد علي رود» في نسخته الثانية والتي صورت 
في الكويت ومبشاركة كم كبير من جنوم الدراما الكويتية 
واخلليجيــة ومنهــم من كان مشــاركا في النســخة االولى 
للعمل الذي عرض في رمضان ما قبل املاضي وحصد نسبة 

مشاهدة كبيرة. 
من جانبه، أعرب العميري عن بالغ ســعادته باملشاركة 
فــي هذا العمل الذي يضم كوكبة من النجوم ومت تصويره 
بطريقة احترافية باالضافة لوجود نص جيد يخدم الفنانني 
املشــاركني في العمل، مضيفا ان املسلســل ســيكون ضمن 
االعمال التي ستحقق نسبة مشاهدة عالية في رمضان املقبل 
خصوصا ان هناك شريحة كبيرة من املشاهدين لديهم شغف 
كبير باالعمال التراثية التي يتم تنفيذها بإنتاج جيد لتظهر 
كعمل تراثي يليق بالقيم التراثية واألعمال الفنية الكويتية. 
وعن دوره في العمــل، ذكر العميري من خالل تصريح 
خاص لـ «األنباء» انه يجســد شــخصية «املجدي» اخلاص 
مبحمل الفنان القدير محمد املنصور وأثناء وجودي باحململ 
يطبع في مكان قريب من مدينة زجنبار ما يجعلني مجبورا 
على البقاء في املدينة لفترة ليســت بالقصيرة، االمر الذي 
يترتب علية تعرضي للعديد من االمور التي  يتم تنفيذها في 
سياق درامي مشوق، امتنى ان يعجب املشاهدين خصوصا 
انني من الفنانني اجلدد في هذا العمل حيث لم اشــارك في 

النسخة االولى. 
واجلديــر بالذكر ان مسلســل «محمد علــي رود» اجلزء 
الثاني من تأليف الكاتب محمد انور وإخراج جاسم مهنا ومن 
انتاج املنتج عبداهللا بوشــهري، وقد يعرض عبر تلفزيون 

الكويت وعدد من القنوات الفضائية احمللية واخلليجية.

ضمن أحداث اجلزء الثاني من «محمد علي رود»

رائد املسرح السعودي 
علي الغوينم في ذمة اهللا

مفرح الشمري

خسر الوسط الثقافي 
والفني باململكة العربية 
السعودية بشكل خاص 
وخليجيا وعربيا بشكل 
عــام واحدا مــن رواده 
الذيــن ال يعوضــون، 
وذلك بوفــاة مدير عام 
جمعية الثقافة والفنون 
باالحســـــاء املخـــرج 
القدير علي  املســرحي 
الغوينــم، الــذي وافته 
املنيــة إثر أزمــة قلبية 

حادة.
الراحل علي الغوينم (بوعبدالرحمن) 
من املسرحيني السعوديني الرواد الذي 
تتلمــذ على يــده العديد مــن الفنانني 

العاشقني  السعوديني 
للمســرح مثل الفنان 
إبراهيــم احلســاوي 
وغيره، ورحيله ليس 
ســهال علــى أحبائــه 
الفنانــني  خصوصــا 
الشباب الذين تدعمهم 
الثقافــــــة  جمعيــــة 
والفنــون باألحســاء، 
«بوعبدالرحمن» رجل 
محب للجميع ونبيل 
مواقــف  وصاحــب 
مشهود لها في الشأن 

املسرحي.
 رحم اهللا مخرجنا الكبير علي الغوينم 
وأدخله فسيح جناته، وندعو اهللا أن يلهم 
أهله ومحبيه الصبر والســلوان (إنا هللا 

وإنا إليه راجعون).

القمالس: «حكاية موسيقى» انعكاس لتفرد املواهب الكويتية
سماح جمال

تتواصــل أنشــطة املركز 
اإلعالمي ملهرجان «أيام املسرح 
للشباب بدورته الـ١٣»، حيث 
استضاف عضو اللجنة العليا 
واملشــرف العام على «حكاية 
موسيقى» د.نورا القمالس في 
جلسة حوارية أدارها رئيس 
املركــز اإلعالمــي للمهرجــان 
الزميل مفرح الشمري والتي 
ارتكــزت على املوســم الثاني 
وأهــداف هذا املشــروع الذي 
تتبناه الهيئة العامة للشباب.

واستهلت القمالس حديثها، 
فقالت: «حكاية موسيقى» بدأ 
كفكرة كان الهدف منها تسليط 
الضوء على الشباب واملواهب 
الشــابة ولكن بإطار مختلف 
من خــالل إتاحة الفرصة لهم 
لتنــاول حكاياتهــم من خالل 
املوسيقى وأن يكون هناك مجال 
لتبادل اخلبرات والتعارف بني 
الشــباب في مختلف املجاالت 
الفنية، وحرصنا على اختيار 
جتارب تعكــس حالة التنوع 
والتفرد املوجودة لدى الشباب، 
وافتتحنا هذا املوسم باملوهبة 
املتميزة لولوة الشمالن وكانت 
األمســية بعنوان «مســارات 
لولوة في املوسيقى العاملية» 
كونهــا بــدأت مشــوارها في 
عالــم العزف على البيانو في 
ســن الرابعة واليوم التحقت 

لتشايكوفســكي وشيوبيرت 
وإلــى جانــب غنــاء الشــعر 
العربــي القدمي ولكن بصورة 
معاصرة وستقام هذه األمسية 

٢٣ اجلاري.
ولفتــت القمــالس الى أن 
املواهب التي تشارك في «حكاية 
موسيقى» ليست جميعها من 
خلفيات أكادميية وتخصصات 
فنية، فهناك أســماء مشاركة 
صاحبة موهبة أمثال: د.مرمي 
شــهاب وهي دكتورة أســنان 
ولكنهــا اســتطاعت أن تدمج 
بني األدب العربي واملوسيقى 
وتقدمــه بصــورة معاصــرة 

األمسية للمواسم القادمة، ومن 
ناحية أخرى أجد أن مشاركة 
الشــباب الكويتي لتجربتهم 
املوسيقية مع مختلف املوسيقى 
العاملية يكســب هذه التجربة 
ثقال مختلفا. وأشارت القمالس 
إلى أن املواهب املشــاركة في 
«حكايــة موســيقى» هنــاك 
فــي  إلشــراكهم  ترتيبــات 
مهرجانات موســيقية باســم 
الهيئة العامة للشباب، لتعزيز 
خبراتهــم وتســليط الضوء 
علــى مواهبهم وزيــادة رقعة 
انتشــارهم. وأكدت القمالس 
على الدور الذي لعبته الهيئة 
العامة للشباب من خالل مديرها 
د.مشعل الشاهني ونائب املدير 
العــام لقطاع تنمية الشــباب 
مشــعل الســبيعي ورئيــس 
مســرح الشباب محمد املزعل 
على دعمهم الالمحدود لتوفير 
كل العناصر والعوامل إلجناحه 
واحملافظــة علــى اســتمراره 
ملواسم قادمة، وذلك إلميانهم 
بالــدور الذي تقدمــه «حكاية 
موســيقى» في إثــراء احلركة 
املوســيقية وإبــراز املواهــب 
وزيادة الوعي الفني للشباب.
وجهــت  اخلتــام،  وفــي 
القمــالس الدعوة الى اجلميع 
باحلضور والتواجد في أمسيات 
«حكاية موسيقى» املقامة على 
مسرح أكادميية الفنون واإلعالم 

في الدعية.

للشباب. وتابعت قائلة: ولهذا 
أحرص باستمرار على اكتشاف 
املواهــب مــن خــالل التواجد 
في الفعاليــات كمهرجان أيام 
املسرح للشباب إليجاد املواهب 

وتسليط الضوء عليها.
وحول الــدور الذي تلعبه 
«حكاية موسيقى» في تسليط 
الضوء على جانب املوسيقى 
التراثيــة، قالــت  الكويتيــة 
القمالس: كان هناك مشــروع 
إلقامة أمسية خاصة باملوسيقى 
الكويتيــة ولكــن الرتباطات 
الفنــان الــذي كان مــن املقرر 
إحيــاؤه لهــا مت تأجيــل هذه 

ضمن أنشطة املركز اإلعالمي ملهرجان «أيام املسرح للشباب بدورته الـ ١٣»

د.نورا القمالس مع رئيس املركز اإلعالمي للمهرجان الزميل مفرح الشمري في اجللسة احلوارية

إلكمال دراســتها املوســيقية 
مبدرســة مانهاتن للموسيقى 
في نيويورك وكانت اول طالبة 

كويتية تلتحق بها.
أما األمســية الثانية التي 
اليــوم األربعــاء ١٦  ســتقام 
اجلــاري بعنــوان «نغــم كان 
واآلن» فســيكون فرســانها 
عــازف الناي محمــد العنزي 
وعــازف الكمــان عبدالرحمن 
العطــار، وأمــا ختام املوســم 
الثانــي فمع أمســية بعنوان 
«صولو» لعازفتي الفلوت شاهة 
الصانع ومرمي شهاب وسيتخلل 
األمسية عزف ملقطوعات عاملية 

هيدي كرم تثير اجلدل
بيروت - بولني فاضل

أثــارت الفنانة هيدي كرم اجلدل خالل 
حلقة االثنني من برنامج «راجل و٢ ستات» 
الــذي تتشــارك في تقدميه مــع اإلعالمية 
شريهان أبواحلسن والفنان سامح حسني 
على قناة «ON»، حيث قالت إن الرجل يشكل 
عبئا كبيرا على املرأة، ويفوق أحيانا عبء 

اهتمامها باألطفال.
وذكرت هيدي موقفا إلحدى صديقاتها 
التي قالت إن زوجها أصبح عبئا عليها وعلى 
األطفــال، بعد انتقالــه للعمل في القاهرة، 
بعد ســنوات أمضاها في العمل مبحافظة 

أخرى، مشيرة إلى أن هذه احلالة قد تكون 
استثنائية، ولكن املشاكل تقع بني الزوجني 
حني تضــع األم قواعد لألطفال في املنزل، 
ويصــر األب على تغييرهــا، الفتة إلى أن 
ثالثة أرباع الرجال ال يساعدون زوجاتهم 
في أعمال املنزل، بل يصبحون عقبة أمام ما 
تقوم به املرأة في املنزل بجانب مسؤولياتها 
العديدة، موضحة أن هناك دراسات أكدت 

هذا األمر.
وأضافــت هيدي كــرم أن الرجل يكون 
أحيانــا عبئا صحيا ونفســيا على املرأة، 
وهو ما رد عليه الفنان سامح حسني مازحا 

بالقول: «إنتوا اللي عبء على الراجل».

الفقيد علي الغوينم رحمه اهللا


