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«سقط سهوًا».. كوميديا مختلفة بنكهة خاصة
ياسر العيلة

«سقط سهواً» عمل كوميدي، 
من إنتاج شركة «آبير برودكشنز»، 
ومنتــج منفــذ شــركة «بســت 
برودكشــنز»، في ثانــي تعاون 
يجمعهمــا عقب النجــاح الكبير 
الــذي حققــاه معا مــن قبل من 
خــالل مسلســل «زواج إال ربع» 
الذي عرض في رمضان املاضي. 
و«سقط سهوا» قصة خالد املظفر، 
سيناريو وحوار عبدالعزيز صفر، 
إخراج علي بدر وإشراف فني على 
العمــل للمخرج نعمان حســني، 
ويشارك في بطولته: خالد املظفر 
والنجم املصري حمدي امليرغني 
وأحمــد العونــان وإميان فيصل 
وأحمد املظفر وسارة رشاد وغادة 

الزدجالي وآخرون.
أثنــاء  «األنبــاء» تواجــدت 
تصويــر العمــل والتقــت عدداً 
مــن جنومه الذيــن حتدثوا عن 
مشاركتهم فيه على النحو التالي:
فــي البداية، قال النجم خالد 
املظفر: أجمل ما مييز هذا العمل 
أجواء احلب والصدق بني الفنانني، 
شيء جميل، خاصة أننا تعاونا 
معا من قبل في الكثير من األعمال، 
باإلضافة الى وجود أخينا الفنان 
حمدي امليرغني بيننا ومالحظتي 
حلالــة االنســجام الكبيرة التي 
شاهدتها بينه وبني باقي النجوم 
املشاركني، وإن شاء اهللا اجلمهور 

يستمتع بهذا العمل.
وعن أجواء الكواليس خلف 
الكاميرا، أوضح: املخرج يعاني 
أشــد املعاناة معنــا، ألننا دائما 
كفنانني نفاجئ بعض بـ «إفيهات». 
بينما قال عن تعاونه مع النجم 
أحمد العونان: أبو فواز كبيرنا 
وأتشرف بوجوده معنا في هذا 
املسلسل، وهو إضافة لكل عمل 
يتواجد فيه، ويعطي العمل نكهة 

كوميدية جميلة.
من جانبــه، قال النجم أحمد 
العونــان: أعتبر مشــاركتي في 
مسلسل «سقط سهواً» مشاركة 
جميلة مع عدد من النجوم مثل 
خالد املظفر وحمــدي امليرغني 
وباقــي النجــوم إميــان فيصل 
ومحمد الدوسري وأحمد املظفر، 

بجانب املخرج علي بدر في أول 
جتربة إخراجية له.

وحول الدور الذي يقدمه، قال: 
أجســد دور صاحب مستشــفى 
اســمه «بو وليد»، مير بالكثير 
من املواقف واملفارقات الكوميدية 
مع املوظفني واملرضى واألطباء، 

باإلضافــة إلــى اهتمامــه بحالة 
مريــض يدعــى عدنــان (خالد 
املظفر) الفاقد للذاكرة، وكل أنظار 
األوساط الطبية في العالم متجهة 

إلى «عدنان».
وأضاف العونان: كل شــيء 
يحدث في هذا املستشفى، الذي 

ليــس له عالقــة بالطب، يحدث 
بالصدفة، حتى شخصيتي «أبو 
وليد» ما فــي أحد يعلم هل هو 
طبيب أم ال؟ وفي أي تخصص؟ 
وكل ذلــك يتم مــن خالل أجواء 
كوميدية جميلة، وكواليس العمل 
رائعة وحمدي امليرغني أضفى 

أجواء جميلة، وسبق أن التقينا 
معا أكثر من مرة مؤخرا وحتديدا 

في «موسم الرياض».
أما الكاتب واملخرج عبدالعزيز 
صفر، فقال: احلمد هللا لم تواجهنا 
أي صعوبــات فــي هــذا العمل، 
واملشــاهد التــي مت تصويرهــا 
متت بطريقة جميلة، وأسعدتني 
عالقة التفاهم الكبيرة بني املمثلني 
واملخــرج علي بدر الــذي يأخذ 
املشاهد بنظرة إبداعية، وإن شاء 
اهللا املسلسل يقدم للناس وجبة 

كوميدية جميلة.
وعن الكيمياء والعالقة التي 
تربطه بالنجم خالد املظفر، رد: 
خالد مثل ولدي، وكان معي في 
أكادمييــة شــباب الفــن وعمره 
١٢ عاما ومــن هنا بدأت عالقتنا 

وصداقتنا معا، وتالقت أفكارنا، 
ونفهــم بعــض وصــارت هــذه 

الكيمياء بيننا.
وقالت الفنانة ســارة رشاد: 
«سقط سهوا» عمل يقدم كوميديا 
مختلفة ال تعتمد على «اإلفيهات» 
أو إضحــاك النــاس فقــط، لكن 
مجموعــة العمــل كلها حريصة 
علــى أن تكون هنــاك كوميديا 
املوقف، ونتمنى أن يجد القبول 
عند اجلمهور ألننا جميعا حابني 

هذه التجربة.
وحول دورها في املسلســل، 
أوضحت: أجسد شخصية «منى» 
زوجــة حمــدي امليرغنــي التي 
تغار عليه كونه مهتما بشــغله 
وجناحاته، ما يجعلها تشعر بعدم 
االهتمام بها من خالل أجواء تخلق 
العديد من الصراعات الكوميدية 

اجلميلة.
بدورها، قالــت الفنانة غادة 
الزدجالــي: أجســد شــخصية 
«شــريفة» زوجة عدنان (خالد 
املظفر)، والعمل كوميدي، درامي، 
فنتــازي، منوع، وان شــاء اهللا 
يعجب اجلمهور، ولي الشــرف 
أن أشارك فيه مع هؤالء النجوم 
الذيــن أحــب التعــاون معهــم، 
وهــذا الشــيء أســعدني وفخر 
لي، الفتة الى أن أكثر ما أعجبها 
في «سقط ســهواً» هي أجواؤه 
العائلية والكوميديا املســيطرة 

على الكواليس.

«األنباء» تواجدت في موقع التصوير والتقت عدداً من جنومه

خالد املظفر والزميل ياسر العيلة

(زين عالم) املظفر يتوسط عبدالعزيز صفر ومحمد الدوسري 

مشهد من «سقط سهواً» يجمع األخوين املظفر مع إميان فيصل وغادة الزدجالي لقطة طريفة لصفر مع جنمات العمل

جنمات املسلسل من اليمني شبنم خان وإميان فيصل وغادة الزدجالي وسارة رشاد العونان وامليرغني وفيصل والتجهيز لتصوير مشهد

خالـد املظفـر: أجواء احلـب والصـدق بـني الفنانني أهـم ما مييـز العمل
أحمـد العونـان: أجسـد شـخصية صاحـب مستشـفى ال عالقة لـه بالطب
عبدالعزيـز صفـر: خالـد املظفـر مثـل ولـدي وهـذا سـر الكيميـاء بيننـا
سـارة رشـاد: العمل يعتمد علـى كوميديا املوقـف وليس علـى اإلفيهات
غـادة الزدجالـي: أجمل مـا في «سـقط سـهوًا» أجـواؤه العائليـة اجلميلة

«الصفقة».. مستوحى من أحداث حقيقية

يتناول املسلسل الكويتي 
اجلديد «الصفقة» قصة رائدتي 
األعمال «فريدة» و«منيرة»، 
وهمــا تدخــالن فــي معترك 
سوق الكويت لألوراق املالية 
التنافسي الذي يسيطر عليه 
الرجال، فيما تشقان طريقهما 
نحو القمة، ويحيي العمل ألق 
حقبة الثمانينيات من القرن 
املاضــي وبريقها، وذلك إبان 
ازدهار ســوق األوراق املالية 
ورواج آخر صيحات املوضة 

وتألقها أكثر من ذي قبل.
املسلسل من فكرة وتأليف 
نادية أحمد وآن سوبيل وآدم 
سوبيل، وهو من وحي أحداث 
حقيقية تتمحور فصولها غير 
املروية مســبقا حول املرأة، 
وســيعرض على الشاشــات 
للجماهيــر فــي جميع أنحاء 
العالم، ويضم كوكبة من أملع 
جنوم الكويت واخلليج، منهم: 

مختلف القطاعات، الســيما 
والالتــي  املالــي،  القطــاع 
كافحن للمطالبة بحقوقهن 
وجنحن فــي االنضمام إلى 
قطاع األعمال وشققن طرقا 
جديدة لألجيال القادمة، أقدم 
في العمل جميع تلك القصص 
امللهمة متمثلة في شخصيتي 
«فريدة» و«منيرة» بصورة 

جديدة وشيقة.
الكاتبتــان آن  وتضيــف 
وآدم سوبيل قائلتني: يجسد 
مــن  ســنوات  «الصفقــة» 
التعــاون والعمــل اجلاد من 
دراسة وبحث أجريناهما عن 
الثمانينيــات لتقدمي  حقبــة 
العريقة  الزمنية  الفترة  تلك 
بكامــل تفاصيلهــا األصيلة، 
ويعد املسلسل، عبر املقابالت 
التــي أجريناها مع املؤرخني 
واألشخاص الذين عايشوا تلك 
التجارب، رحلة إبداعية مذهلة، 
وال يسعنا أن نخفي حماسنا 
الكبير لعرض املسلسل على 

منصة «نتفليكس».
يذكر أن مسلسل «الصفقة» 
من إنتاج عبداهللا بوشهري، 
وإخراج جاســم املهنا وكرمي 
الشناوي، وســيكون متاحا 
للعرض على «نتفليكس» في 
١٩٠ دولة في ٨ فبراير املقبل. مشهد من العمل

روان مهدي في املسلسل منى حسني في «الصفقة»

محمد املنصور وروان مهدي 
ومنى حسني وفيصل العميري 

وحسني املهدي وغيرهم.
وتقــول الكاتبــة ناديــة 
أحمد: يعد مسلسل «الصفقة» 
مبنزلة رسالة حب أهديها إلى 
جميع النساء الالتي ترعرعت 
بينهن في الكويت، النســاء 
املتمكنــات والرائــدات فــي 

أحالم بدأت العد التنازلي
لـ «الليلة املاسية»

معلومات عن الوسوف 
ُتكشف للمرة األولى

أعلنت الفنانة أحالم عن مشاركتها في النسخة احلالية 
من «موســم الرياض» من خالل «الليلة املاســية» التي 
تقام ٢٦ اجلاري، وقالت في منشور عبر حساباتها على 
شبكات التواصل االجتماعي: «بعد هذي الليلة العظيمة 
ليلة فدوة عيونك، انتظرونا في ليلة اســتثنائية الليلة 
املاسية في رياض العز والفخر مع الشركة العظيمة بانش 
مارك، ليلة فنانة العرب أحالم بتاريخ ٢٦ من هذا الشهر 
اجلاري على مسرح العظيم أبوبكر سالم، أنتظركم، أحالم 

في ليلتي املاسية».
وأضافت في منشور آخر: «شكرا هيئة الترفيه ومعالي 
املستشار تركي آل الشيخ واالمتنان على حرصك ليكون 
حفلي من أجمل وأميز الليالي، شــكرا الشركة العظيمة 
بنش مارك، انتظرونا وليلة بإذن اهللا ســتكون األروع، 
أوعدكــم ٢٦ يناير من هذا الشــهر فقط حفلة واحدة في 
كل املوسم لتكون األميز، أوعدكم بدأنا العد التنازلي».

وتابعت في تغريدة ثالثة عبر «تويتر»: «نعم يا سادة 
انها الليلة املاســية ٢٦ يناير مــع العظيمة بانش مارك 
في موسم ال مثيل له، موسم الرياض ٢٠٢٢ على مسرح 
العظيم ابو بكر سالم، شكرا معاليك شكرا بوناصر الغالي 
شكرا تركي آل الشيخ على الدعم الالمحدود.. أنتظركم».

بيروت - بولني فاضل

ال صحة ملا يتردد عن قرار اتخذه الفنان جورج وسوف 
باالعتزال بعد خسارته جنله البكر وديع، وكل ما ينشر 
من أخبار ليس ســوى تخمينات من نسج اخليال، علما 
أن بيانــا يفترض أن يصدر قريبا عن مايا مطر الوكيلة 
القانونية للوسوف تضع فيه الكثير من األمور في نصابها.

في غضون ذلك، روى معزون في وديع وسوف ببلدته 
كفرون السورية مسقط رأسه، أن «سلطان الطرب» جورج 
وسوف محبوب من أبناء بلدته إلنسانيته وكرمه الفائض 
عليهم وحرصه على توفيــر مقتضيات العيش لهم من 
مــأكل وكهرباء وتدفئة، وهو ما يجعــل أهل كفرون من 

صغيرهم إلى كبيرهم يحلفون بحياة أبو وديع.
إلى ذلك، برزت معلومات كشفها اإلعالمي نيشان للمرة 
األولى وهي أن وديع جورج وسوف تعرض لقصور في 
القلب مرتني متتاليتني وهو في غرفة اإلنعاش، قائال إنه 
حني اصطحب أم وديع الى الغرفة ليتحدث اليها طبيب 
اإلنعاش، أخبرها الطبيب بأن ابنها في وضع حرج جدا، 
وملا ســألته «قديــه يعني»؟ كان جوابــه: «جدا جدا جدا 

ويجب أن تتحضروا لألسوأ».

ياسمني تسخر من تصريحات ياسمني!
ســخرت الفنانة ياســمني رئيس مــن تصريحات 
اإلعالمية ياسمني عز، عن الرجال في برنامجها «كالم 
النــاس» الذي تقدمه على قنــاة «mbc مصر»، والتي 
تسببت في صدور قرار من نقابة اإلعالميني في مصر 

بالتحقيق معها بناء على الشكاوى املقدمة ضدها.
وكتبت رئيس عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: 
«هــي بجد قالــت كتافه بالدنيــا»، لتتلقى العديد من 
اإلعجابــات والتعليقات من متابعيها، كما مت تداولها 
بشكل واسع من قبل رواد مواقع التواصل االجتماعي، 

ملا حتمله اجلملة من معنى ساخر.
وكانت ياسمني رئيس قد أثارت أزمة خالل الفترة 
املاضية بعدما أخلت باالتفاقات مع الشــركة املنتجة 

ملسلســل «بابا املجال»، الذي يقــوم ببطولته الفنان 
مصطفى شــعبان، ما دعا الشركة إلى استبعادها من 

املسلسل والتعاقد مع نسرين أمني بدال منها.
لكن الشــركة كشــفت في بيان صحافي، بحســب 
مجلــة «لها»، عن انتهاء اخلــالف بينها وبني رئيس، 
وأكدت تنازلها عن الشكوى التي قدمتها إلى نقابة املهن 
التمثيلية، وذلك بعد جلسة صلح بني الطرفني مت خاللها 
إنهــاء كل األمور العالقة بينهما بالتراضي واالحترام 
والتقدير الكامل، كما متت تسوية كل احلقوق املالية 
بني الطرفني بالتراضي، واتفق كل من ياسمني رئيس 
والشركة املنتجة على التعاون مجددا في أعمال أخرى، 
بعد عدم التوصل إلى اتفاق في مسلسل «بابا املجال». ياسمني عزياسمني رئيس

ملشاهدة الڤيديو


