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عبدالرحمن العقل: «عرش دراكوال» كوميديا ورعب «غير»
عبداحلميد اخلطيب

كشــف النجــم القديــر 
عبدالرحمــن العقل عن ان 
مسرحيته اجلديدة «عرش 
دراكــوال» ســيتم عرضها 
أوال في دولة قطر الشقيقة 
على مسرح الدراما باحلي 
الثقافــي «كتارا» ابتداء من 
٨ فبراير املقبل، مبشــاركة 
نخبــة من النجــوم، منهم: 
زهرة عرفات، أحمد إيراج، 
محمد الرمضان، فهد البناي، 
فاطمة األنصاري، وآخرون، 
واملســرحية تأليــف أحمد 
العوضي وإخراج عبداهللا 

البدر.
وقــال أبــو خالــد فــي 
تصريح لـــ «األنباء»: قطر 
بدايــة جولة للمســرحية 
ستشــمل الكويــت وأيضا 
اململكة العربية السعودية، 
مســتدركا: ما استغني عن 
الكويت وال بــد ان أعرض 
أعمالــي املســرحية فيهــا، 
ويفهــم  راق  فجمهورنــا 
بالفن ويعشق املسرح، نحن 
أهل املســرح واملهرجانات 
املتميــزة، ولدينــا مواهب 
شبابية قوية بدأت تصنع 

وطنية، إنســانية، وميكن 
أن نقــول إننا فيهــا نتكلم 
بلسان الناس، وأجسد خاللها 
شخصية «دراكوال الكبير»، 
مثنيا على فريقها الذي يضم 
نخبة من الفنانني املتميزين، 
متمنيا ان تنال املســرحية 

إعجاب كل من يحضرها.

فــي بطولته ومعــه نخبة 
كبيرة مــن الفنانني، منهم: 
جاسم النبهان، محمد جابر، 
محمــد الصيرفي، شــهاب 
حاجيــة، محمــد احلملــي، 
عبداهللا اخلضر، مشــاري 
املجيبــل، ســلمى ســالم، 

وغيرهم.

جديــر بالذكر ان النجم 
القديــر عبدالرحمن العقل 
القليلــة  الفتــرة  انتهــى 
تصويــر  مــن  املاضيــة 
مسلسله الرمضاني اجلديد 
«البوشــية»، مــن تأليــف 
الكاتب فايز العامر، إخراج 
حسني أبل، ويشارك العقل 

أكد لـ «األنباء» أن بداية جولة املسرحية قطر ومن ثم الكويت والسعودية

بصمة مسرحية واضحة.
وعن دوره في املسرحية، 
أوضح النجم القدير: «عرش 
دراكــوال» عبارة عن خلطة 
فكاهيــة جميلــة متزج بني 
الكوميديــا والرعــب، ومن 
خاللها نقــدم قصة «غير» 
فيها اســقاطات اجتماعية، 

مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي يتوسط فريق عمل مسلسل «القصة»

تسجيل سلسلة جديدة من «القصة» 
لـ «فبراير» املقبل

مفرح الشمري 

بحضــور مديــر إذاعة 
العــام ســعد  البرنامــج 
الفنــدي، مت ظهــر أمــس 
تسجيل حلقات شهر فبراير 
من مسلسل «القصة» من 
تأليف محمــد عبدالعزيز 
الكندري، ومن إخراج أبرار 
علــي املفيــدي، وبطولــة 
الفنان عبدالعزيز املســلم 
ومحمــد العجيمي وميثم 
بدر ومجموعة من الفنانني 
الشباب، وذلك في استديو 

الدراما بإذاعة الكويت.
حلقات املسلسل اإلذاعي 
االجتماعــي «القصة» هي 
مبنزلة سلسلة من احللقات 
يكتبهــا محمد عبدالعزيز 

الكندري تدور حول مجموعة قصص متنوعة 
يتم من خاللها تناول العديد من املوضوعات 
االجتماعية الهادفة التي حتتوي على رسالة 
ســامية للمتلقي، وهذه الرســالة متزج بني 
الواقع واخليال والكوميديا التي تعتمد على 
املوقف الدرامي، وفي كل حلقة شــخصيات 
وأحــداث جديــدة تعبر عــن روح فكرة هذا 

العمل اإلذاعي االجتماعي.

«القصة» يهدف إلى املســاهمة في إثراء 
إذاعــة البرنامج العام من خــالل املواضيع 
التي يقدمها بشــكل متجدد طوال فترة بثه، 
حيث ســتكون مــدة احللقــة ٦ دقائق تبث 
بشكل يومي عدا يومي اجلمعة والسبت عبر 
اثير اذاعة البرنامج العام في قالب اجتماعي 
مشوق ال يخلو من كوميديا املوقف، وأيضا 

غرس القيم الوطنية الراسخة.

بحضور مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي

الفنان عبدالعزيز املسلم و«سيلفي» مع املخرجة أبرار املفيدي

منى شداد: «خالص التقدير» 
فريقه «غير عادي»

بعد جناح املوسم األول يستعد إلجناز املوسم الثاني

منى شداد تتوسط فريق عمل «خالص التقدير»

وجناحهــا وإذا كان الفنــان 
من الكويــت أو اخلليج يتم 
التطرق الى األغنية التراثية 
والتركيز على األلوان الغنائية 
الســامري واخلماري  مثــل 
وعلى التفاصيل املهمة التي 
تكون مصاحبة لتلك الفنون 
وإذا كان الفنــان من الوطن 
العربــي يتــم التركيز على 

األغاني الطربية املشهورة.
وأضافــت: بعــد جنــاح 
املوســم األول مــن برنامــج 
الــذي  التقديــر»  «خالــص 
يعرض على شاشة تلفزيون 
الكويت نســتعد مــع فريق 
العمــل على إجناز املوســم 
الثاني الذي سوف يكون أيضا 
مميزا من خالل األسماء التي 
ستتم استضافتها خاصة ان 
تلفزيون الكويــت يجب أال 
يســتهني به أحد ألنه «غير 

عادي».
يذكر ان برنامج «خالص 
التقديــر» بقيــادة املخــرج 
خالــد بوحيمد ومــن تقدمي 
منــى شــداد ويقــود الفرقة 
املوسيقية د.محمد البعيجان 
وهو مــن إعداد الزميل فالح 
العنــزي ومســاعد املخــرج 
بشــار الديكان، أمين فادي، 
علي جاســم، أحمــد القطان 
ويتصدى لهندســة الصوت 

محمد الفضلي.

وزارة اإلعالم وفي مقدمتهم 
القدير  «النوخذة» املخرج 
خالــد بوحيمد مــع وجود 
طاقات شبابية تسعى دائما 
ان يكــون البرنامج مميزا 
في أعني املشاهدين وأيضا 
جهود املعــد فالح العنزي 
في وضــع االعداد بصورة 
مناســبة الذي يحتاج إلى 

خبرة ودراية.
وأشــارت الفنانــة منــى 
شــداد ان البرنامج يتضمن 
أســماء مختلفة من الفنانني 
بحيث نستمتع مع أغانيهم 
وجناحاتهم وأيضا التطرق 
الى األغنية التي تتم تأديتها 

«أســريا» بحيــث يكــون 
الضيــف «ماخــذ راحتــه» 
واملشاركة عبر أدائه عددا من 
األغاني الطربية والتراثية 
املتنوعة ويتخللها عدد من 
األســئلة التي يجيب عنها 

الفنان بكل أريحية.
وعــن البرنامــج قالت: 
يتواجــد معــي د.محمــد 
البعيجــان الــذي يتولــى 
قيــادة الفرقة املوســيقية 
وتكــون لــه مداخلــة فــي 
احلــوار واالســتفادة مــن 
خبرتــه الكبيرة في املجال 
املوســيقي ووجــود فريق 
فني محترف من خيرة أبناء 

كالمــه الطيب وتشــجيعه 
ووكيــل التلفزيــون تركي 
املطيري الذي يعتبر راقيا 
فــي تعاملــه وبابه مفتوح 
للجميع وهو محب للجميع 
ويتابع كل التفاصيل وهو 
يعتبــر «الدينامــو» وأن 
أشــكر دعمــه للبرنامــج 
ومديــر املنوعــات خالــد 
بوحيمد وأســرة املنوعات 
على سعيهم ان تكون هذه 
النوعيــة مــن البرامج في 
إطــار اهتمامهم وتقديرهم 
ومن خالل تقدميي للبرنامج 
يكون هناك حوار بعيد عن 
التقليدية وان يكون اجلو 

ثمنت الفنانة منى شداد 
جهــود وزارة اإلعــالم في 
سعيها الدائم إلى ان تكون 
لألغنية الكويتية خصوصا 
والعربية عموما نصيب من 
البرامــج املتخصصــة في 
هــذا اجلانب وهــو الغناء 
الطربــي وهــذا مــا متــت 
ترجمته من خالل برنامج 
«خالص التقدير» الذي يهتم 
بالطاقــات الفنيــة البارزة 
والشابة في الكويت والدول 
العربية خاصة انه مت عرض 
العديد من احللقات املتعددة 
والتي متت فيها استضافة 
العديد من النجوم وأبرزهم 
الفنــان عبدالعزيــز أحمد 
والفنانــة ســماح والفنان 
املفتــاح والفنان  ســلطان 
ماجد العويد والفنان حسن 
العطار والفنان جاسم بن 
ثاني والفنانة وفاء بوكيل 
والفنــان عــادل الرويشــد 
والفنان عبدالقادر الهدهود 
والفنــان عبــداهللا طــارق 

والفنان سليمان الشالل.
وأضافت في تصريحها 
قائلة: البد ان أتقدم بالشكر 
إلى املعنيــني في هذا األمر 
وهم كل مــن وزير اإلعالم 
عبدالرحمن املطيري وأيضا 
الــى كل من وكيــل اإلعالم 
منى شداد مع املخرج خالد بوحيمد قبل تصوير احللقةد.ناصــر احمليســن علــى 

دالل العياف

ما بني اإلقناع واإلمتاع، وبدون تقنيات 
أو مؤثرات صوتية يقدم الفنان أحمد سيف 
«ستاند أب كوميدي» أول عروض مسرحية 
«جرمية ضحك» في رأس اخليمة في مارس 
املقبل. يتناول العرض قضايا الناس مثل 

الزواج وأسباب الرفض والفرق بني األجانب 
والعرب في مدينة املالهي والفرق بني األفالم 
األجنبية والهندية وعالقات احلب الفاشلة، 
حيث ســيوجه أحمد سيف من خالل هذه 
القضايا رســالة الفن الهادفة في تســليط 
الضوء على معاناة الناس مع تلك األمور 

التي يطرحها في عرضه الكوميدي.

«جرمية ضحك» 
في رأس اخليمة

إليسا.. ومفاجأة رومانسية
بيروت - بولني فاضل

مازالــت الفنانة إليســا تتصدر وســائل 
التواصل االجتماعي بسبب غيابها عن حفل 
توزيع جوائز «JOY AWARDS» بسبب تواجدها 
في رحلة عالجية بالواليات املتحدة األميركية، 
وكانت نانسي عجرم قد طمأنت اجلمهور على 
صحتها وعبرت عن افتقادها لها خالل احلفل.
ويتردد أن إليســا وفريق عمل ألبومها 

الغنائي اجلديد اســتقروا على عيد الفطر 
املبارك ليكون املوعد املبدئي لطرح األلبوم 
بعد تأجيله خالل الفتــرة املاضية، حيث 
ستقوم بطرح أغنية «سينغل» خالل الفترة 
املقبلــة فور عودتها من رحلتها العالجية 
حتى تعــوض تأجيل األلبوم هذه الفترة، 
ويتردد أن األغنية ستكون باللهجة املصرية 
وتنتمــي للطابــع الرومانســي تزامنا مع 

احتفاالت «عيد احلب».

القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن طريقتها 
للرد على التعليقات السلبية التي تهاجمها 
علــى مواقع التواصل االجتماعي، دون أن 
تتورط في كتابة عبارات غاضبة «حتسب 
عليهــا»، مؤكدة أن املفتــرض أال ترد على 
أي تعليقــات ســلبية وتتجاهلها، ولكنها 
تعانــي أحيانــا من «التراكمــات»، فتكتب 
تعليقهــا «بالــذوق واألدب» وتترك بقية 

املهمة جلمهورها.

وقالت يسرا، خالل حوارها مع برنامج 
 :cbc في املســاء مع قصواء»، علــى قناة»
إن اإلنســان يجب أن يحســن التعامل مع 
التعليقــات الســلبية واألمور الســخيفة 
وذلــك بتجاهلهــا، ولكن أحيانــا التجاهل 
يؤدي إلــى بعض التراكمــات، «املوضوع 
ملــا يوصل لبجاحة أو حد يدوس ليا على 
طرف مبعرفش أسكت، لكن مسمحش حلد 
إنه ميسك علي غلط، بحب أحرج بالذوق 
واألدب وتلقيح كالم بني السطور وهسيب 

اجلمهور يتعامل».

يسرا اللوزي والتعليقات السلبية


