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«غسيل».. عمل «اليت كوميدي» في ٨ حلقات
تقدميهــا، وبالنســبة لعبــداهللا فهو 
ممثل ثقيل، ميأل الكادر ومحترف جدا 
في عمله، ويحضر للشــخصية التي 
يقدمها بشكل احترافي، بخالف شعوره 
باخلوف، وأقصد هنا ان الفنان يأتي 
الى اللوكيشــن وهو في قمة تركيزه، 
ومحضر لدوره بشكل كبير ويريد ان 

يقدم افضل ما عنده من أداء.
وتطرق عبدالواحد الى القضايا التي 
يتناولها «غسيل»: بصراحة اكثر شيء 
اسعدني في هذا العمل انه مكتوب منذ 
فترة وتأجل تنفيــذه، وفهد العليوة 
بشــكل عام هو كاتب جميل ومتميز، 
وأشعر ان بداخله مخرج يعرف كيف 
يجذب املشاهد ألعماله من أول مشهد 
آلخر مشهد، وتناول املسلسل قضية 
غســيل األموال وهي قضية منتشرة 
حاليا في العالم، وإن شاء اهللا اجلمهور 
سيشاهد عمال حقيقيا ومشوقا من واقع 

احلياة التي نعيشها حاليا.
وحول النجوم املشاركني معه في 
املسلســل بخالف شجون وبوشهري 
وعبدالرضــا، رد: معنــا عبيــر أحمد 
وزينــب بهمــن، باإلضافــة الى زهرة 
اخلرجــي وكل واحــدة منهــن تقــدم 
«كاركتر» رائعا، ومعنا أيضا منصور 
البلوشي الذي سبق ان عمل معي في 
مسلسل «ديستوبيا» وهو من الفنانني 
الذين احبهم جدا، وأتوقع له مستقبال 
كبيرا ألنه مجتهد ويتعب على نفسه.

وحتدث عبدالرضا عن املشــاريع 
الفنية اجلديدة له الفترة املقبلة، قائال: 
بإذن اهللا لدي اكثر من مشروع سواء 
على مستوى التمثيل أو على مستوى 
اإلنتاج، وال أستطيع ان اكشف عنهم 
حاليا إال بعد ان يتم التوقيع واالتفاق 
عليهم بشكل نهائي، ومنها أعمال لشهر 

رمضان املبارك إن شاء اهللا.
بــدوره، قــال مخرج العمــل أحمد 
عبدالواحد: شركة «كتويل» وفرت لي 
كل شيء أنا احتجته في العمل، وهذا 
كان اهم شــيء عندي ألنني كما تعلم 
من األساس مخرج إعالنات، فبالنسبة 
لي التفاصيل الدقيقة التي تظهر على 
الشاشة شيء مهم جدا، وأنا قلت ملنتج 
العمل الفنان عبداهللا عبدالرضا لكي 
نقدم مسلسال متميزا احتاج الى شكل 
مختلــف وغيــر تقليدي مــن االنتاج 
املتعــارف عليــه حتــى يكــون عالي 
املستوى ويستحق تقدميه للمشاهد.

وعن العمل مع جنمني مثل شجون 
الهاجري وعبداهللا بوشهري، أوضح: 
انت تتحدث عن اثنني من اهم النجوم 
في الكويت، شجون فنانة «بروفيشنال» 
كلهــا طاقة إيجابية مــن اول دخولها 
اللوكيشــن حتى خروجها منه، وهي 
تشــيع في املكان أجواء مــن البهجة 
والفرح، بخالف أنهــا فنانة موهوبة 
جدا، ولديها كاريزما عالية، وبسهولة 
تتقمــص الشــخصية املطلــوب منها 

اجلمهور بشكل مختلف.
وبســؤاله عــن منهجه فــي العمل 
ومنحــه الفرص ملخرجــني جدد على 
الساحة الفنية من خالل شركته ومنهم 
مخرج «غسيل» أحمد عبدالواحد في 
ثاني جتربة له معه، أجاب: شــهادتي 
في املخرج أحمد عبدالواحد مجروحة، 
وســبق ان عملــت معه في مسلســل 
«ديســتوبيا»، وهذا التعاون الثاني، 
وأنا أحب عينه وذوقه وطريقة إخراجه، 

فهو ربان حقيقي للعمل.

بوشهري، فقال: لو حتدثت عن شجون 
فأنا سأحتاج إلى أربعة أيام، وبالنسبة 
لعبداهللا تربطني به عالقة صداقة قبل 
ان تكون عالقة عمل، وسبق ان تعاونا 
معا من خالل مسلسل «انتقام مشروع»، 
و«غســيل» هو تعاون جديد يجمعه 
بشجون بعد فترة انقطاع طويلة عن 
العمل معا، وأشاركهما البطولة ومعنا 
زينب بهمن وسوف يشاهد اجلمهور 
مــن خالل األداء وجود كيمياء غريبة 
بني هؤالء األربعة الذين سيطلون على 

«غســيل» يتناول احليــاة العصرية 
احلالية واملشــاكل التي نواجهها فهو 
«اليت كوميدي»، بسيط، يتناول قضية 
مهمــة جدا، وطريقة تصويره جديدة 
بالنســبة لــي، وأتوقــع أن اجلمهور 
سيشاهد صورة جميلة ومختلفة من 

قبل املخرج أحمد عبدالواحد.
وحــول رأيهــا فــي ان هــذا العمل 
يجمعها في «دويتو» جديد مع صديقها 
النجم عبداهللا بوشهري، ردت: عبداهللا 
«أبوداليــا» من أعز النــاس الى قلبي 
والذين احب العمل معهم هو وشقيقه 
النجم محمود بوشهري، وطبعا والنعم 
بباقي الفنانني لكن هناك كيمياء حلوة 
جتمعنــي معه ألننا مع بعض منذ ان 
كنا صغارا، وبإذن اهللا نقدم من خالل 
هذا العمل للمشاهدين «دويتو» متميزا 

وجديدا.
وقال منتــج العمل وأحــد أبطاله 
الفنان عبداهللا عبدالرضا: نحن كشركة 
إنتاج سعداء، و«كسبانني» العمل مع 
الكاتب فهد العليوة من خالل «غسيل» 
كونه كاتب له رصيد كبير من األعمال 
الناجحة، لذلك حرصنا على ان نتعاون 
معه من خالل هذا املسلسل، مستدركا: 
فكرة العمل جميلة وجديدة وتالمس 
الكثير من القضايا التي حتدث حاليا 

والتي نواجهها كمجتمع خليجي.
أما عن رأيه في تكرار التعاون بينه 
وبني النجمة شجون والنجم عبداهللا 

ياسر العيلة

قضية غسيل األموال أو تبييضها 
هي قضية اقتصادية تهدف إلى إضفاء 
شــرعية قانونية على أموال محرمة 
لغرض التصرف فيها واســتثمارها، 
ولهــا العديــد من الطــرق املتبعة في 
الغسيل واآلثار السلبية لهذه القضية 
التي انتشــرت في عاملنا العربي، من 
هذا املنطلق يتناول مسلسل «غسيل» 
في حلقاتــه الثماني تلك القضية في 
إطار رومانســي اجتماعي، من تأليف 
الكاتــب فهــد العليوة، إخــراج أحمد 
عبدالواحد، بطولة: شجون وعبداهللا 
بوشهري وعبداهللا عبدالرضا وعبير 
أحمد وزهــرة اخلرجي وزينب بهمن 

ومنصور البلوشي وآخرون.
«األنبــاء» تواجــدت فــي موقــع 
التصوير، والتقت ببعض جنوم العمل، 

ومخرجه فإلى التفاصيل:
فــي البداية حتدثــت جنمة العمل 
الفنانة شجون قائلة: مسلسل «غسيل» 
من إنتــاج أخي الغالي جمال ســنان 
«إيغل فيلمز» وتنفيذ أخي الغالي أيضا 
عبداهللا عبدالرضا وشركته «كتويل»، 
ومن تأليف العبقــري العائد للكتابة 
بعد غياب واملتحمســة جدا لكتاباته 
العزيــز فهد العليــوة، وإخراج أحمد 

عبدالواحد.
وعــن العمــل بشــكل عــام قالت: 

من إنتاج «إيغل فيلمز» وتنفيذ «كتويل» وتأليف فهد العليوة وإخراج أحمد عبدالواحد

عبداهللا بوشهري واملخرج احمد عبدالواحد مشهد يجمع شجون وعبداهللا بوشهري عبداهللا عبد الرضا مع زينب بهمنشجون وعبداهللا بوشهري

ملشاهدة الڤيديوالزميل ياسر العيلة مع املنتج عبداهللا عبد الرضا  (ريليش كومار)

عبـداهللا عبدالرضا: أحتاج ٤ أيـام ألحتدث عن شـجون وتربطني بأبوشـهري صداقة قويةشـجون: عبداهللا بوشـهري من أعز الناس وجتمعني كيميـاء حلوة معه منـذ أن كنا صغارًا
فهـد العليوة كاتب جميـل داخله مخرج.. والبلوشـي موهوب ومجتهد ويتعب على نفسـهأحمـد عبدالواحد: شـجون طاقة إيجابية وبوشـهري ممثل ثقيل وعبدالرضا وفر كل شـيء

هل مسارح «املجلس الوطني» آمنة؟!
مفرح الشمري

بعد أن تعرض سوق املباركية 
حلريــق هائــل في أواخــر مارس 
املاضــي، وأدى هــذا احلريق إلى 
التهام عشرات احملال، واستطاعت 
فرق اإلطفاء إخماده في فترة وجيزة 
علــى الرغــم من التصــاق احملال 

ببعضها بعضا.
بعــد هــذا احلريــق قامت قوة 
اإلطفــاء العــام ممثلة فــي قطاع 
الوقاية بجوالت ميدانية للتأكد من 
التزام بعض اجلهات باشتراطات 
الســالمة والوقاية مــن احلريق، 
ومن هذه اجلهات املجلس الوطني 
للثقافة والفنــون واآلداب للتأكد 

مــن ســالمة مســارحه والتزامها 
باشتراطات السالمة والوقاية من 
احلريق، وذلك بعد ان شكلت جلنة 
من الشؤون الهندسية في املجلس 
الوطني وقوة اإلطفاء للتدقيق على 
مباني مســارح املجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب «مسرح 
عبداحلســني عبدالرضا، مســرح 
الدســمة، مســرح كيفان، مسرح 
الشــامية»، وبعد التدقيق اتضح 
لقوة اإلطفاء افتقار تلك املسارح 
الشــتراطات الســالمة والوقايــة 
مــن احلريق وهي أماكن يقصدها 
اجلمهــور ملشــاهدة املســرحيات 
وأنشطة املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، حيث شمل تقرير 

قوة اإلطفاء أكثر من ١٠ مخالفات 
للمســارح املذكورة وطلبت عدم 
اســتخدامها مــا لــم تعالــج تلك 
املخالفات وأي أنشــطة تقام على 
تلك املســارح فيتحمل مسؤولية 
ما يحدث بهــا «املجلس الوطني» 
بشكل مباشــر ومت تسليم تقرير 
«اإلطفــاء» الى املجلــس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب الذي 
بدوره أمر بوقف حجوزات مسارحه 
ألي فرقة مسرحية تود العروض 
عليها استجابة لتقرير «املطافئ» 
وهذا أمر يشكر عليه املسؤولون في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وذلك مــن باب احلرص 

على جماهير مسارحه.

والسؤال الذي يفرض نفسه ان 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
مــارس  فــي  ســينظم  واآلداب 
املقبــل الدورة الـــ٢٨ من مهرجان 
القرين الثقافي وستحتضن حفل 
افتتاحه خشبة مسرح عبداحلسني 
عبدالرضا مبنطقة الساملية، فهل هذا 
املسرح آمن إلقامة مثل هذا النشاط 
عليه؟ وهل متت معاجلة املخالفات 
التي ذكرت فــي تقرير «اإلطفاء» 
بخصوص هــذا املســرح وغيره 
من املســارح، ام ان املسؤولني في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب سينظمون حفل االفتتاح 

على مسؤوليتهم الشخصية؟! 
أفيدونا أفادكم اهللا!

بعد تقرير «قوة اإلطفاء» ملخالفتها الشتراطات السالمة والوقاية من احلريق

مسرح كيفان حتت الصيانة

جنوى كرم تتصدر «الترند» العربي
بيروت - بولني فاضل

بعد اختيارها في قائمة «أكثر املؤثرات 
فــي العالم» ضمن مجلة فوربس العاملية، 
تصدر هاشتاغ يحمل اسم «فوربس تختار 
جنوى كرم» الترند عبر «تويتر» في كثير 

من الدول العربية احتفاال بنجمتهم.
وتصدر اســم جنوى كــرم الترند منذ 
اإلعالن عن تواجدها ضمن القائمة العاملية 
باعتبارها العربية األكثر تأثيرا ضمن نساء 
العالم فوق اخلمسني، بأكثر من عشر دول 
عربية من بينها، حســب موقع «نواعم»، 

لبنان ومصر والعراق حتى اليمن واململكة 
العربية السعودية.

وهذه ليست املرة األولى التي تصنف فيها 
جنوى كرم ضمن األكثر تأثيرا بالعالم بقائمة 
مجلة فوربس العاملية، حيث سبق ان صنفت 
ضمن أكثر ١٠٠ شخصية عربية تأثيرا في 
عام ٢٠١٧، كما جاءت ضمن أفضل ١٠ جنمات 
عربيات على املسرح العاملي بعام ٢٠١٨، أما 
في عام ٢٠٢١، فقد صنفتها ضمن األكثر مبيعا 
بـ ٦٠ مليون نسخة، وأخيرا في عام ٢٠٢٣
ضمن أكثر النساء األكثر تأثيرا فوق سن 

اخلمسني.


