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شموس ال تغيب
عبد اهلل الفضالة الشاعر والملحن

للمرة األولى ...الدراما الرمضانية العربية على «نتفليكس» العالمية

والمطرب الذي سبق وقته

• دانييال
رحمة

�إعداد م�شعل ال�سعيد:

• خالد أمني

• عبدالله الفضالة

هو الفنان الكبري عبدالله بن ف�ضالة بن رحمة الف�ضالة ال�سليطي
التميمي وهو من الأ�رس الكويتية الكرمية التي دخلت الكويت
�ضمن حلف العتوب ولد عبد الله الف�ضالة على ارجح االقوال
عام « »1900يف عهد حاكم الكويت ال�سابع مبارك ال�صباح،
وا�صيب بوفاة والده وهو يف الرابعة من عمره ثم فقد ب�رصه
وهو فوق العا�رشة بقليل ،هاتان احلادثتان االليمتان كونتا
�شخ�صية عبدالله الف�ضالة وجعلت منه فنان ًا من طراز فريد فكان
بعد ذلك �شاعرا وملحنا ومطربا وعازفا على عدة �آالت مو�سيقية
منها العود والكمان والناي،وال بد ان ن�شري هنا �إلى انه عمل
يف بدايته «نهاما» يغني يف ال�سفن املتوجهة الى الغو�ص
والتجارة ثم ت�أثر بعد ذلك بالفنان حممد ال�رشيدة والفنان
حممد ابن �سمحان وكان عا�شقا لفن عبدالله الفرج ،و�سجل �أول
ا�سطوانة له يف الهند يف عام  ،1913وت�أثر باملو�سيقى الهندية
واليمنية،و ا�ستخدم �إيقاعات جديدة بالن�سبة للأغنية الكويتية
مثل البيانو ليجعل �شهرة الأغنية ت�صل �إلى دول اخلليج العربي
وم�رص وابدع يف فن ال�سامري يذكر انه حلن وغنى �أكرث من 500
�أغنية معظمها من �أ�شعاره
ومن ا�شهر اغانيه:
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يف �أغ�سط�س  2001قدمت الفرقة الوطنية الكويتية للمو�سيقى
حفلة حتت عنوان ليلة عبد الله الف�ضالة املو�سيقية تكرميا
له و�إحياء لأغانيه .تويف الفنان عبدالله الف�ضالة يف البحرين
عام  1967ونقل جثمانه بطائره امريية الى الكويت ودفن برتاب
وطنه بح�ضور �سمو ال�شيخ �سعد العبدالله ال�صباح والكثري
من �أهل الكويت.

• الهام الفضالة

�أبدت ال�شبكة العاملية «نتفليك�س» رغبتها يف
جذب امل�شاهدين العرب من خالل عر�ض �أربعة
�أعمال رم�ضانية وللمرة الأولى على موقعها
على �شكل حلقات يومية.
الكاتب
يف �إط��ار بولي�سي غام�ض ،ت��دور الأح��داث
حول روائ��ي ،يدخل يف كثري من املغامرات
الت�شويقية والرومان�سية .العمل مقتب�س من
ق�صة حقيقية ،من تدوين رمي حنا ،و�إخراج
رامي حنا ،وبطولة با�سل خياط ،ودانييال
رحمة التي ت ��ؤدي دور املحامية جمدولني
�صاحبة ال�شخ�صية ال�صعبة جد ًا.
�أنا عندي ن�ص
م�سل�سل كويتي ،ي�ص َنّف �ضمن الكوميديا
االجتماعية ،ويتناول ق�ضية اجتماعية داخلية
يف �إطار الكوميديا ال�سوداء ،وتدور �أحداثه
حول ق�صة امر�أة تبحث عن حقوقها ال�شخ�صية

• سعاد عبدالله

واملدنية يف املجتمع .العمل من ت�أليف حمد
الرومي ،و�إخراج منري الزعبي ،وبطولة �شجون
الهاجري ،و�سعاد عبدالله يف �شخ�صية �أ�سماء،
ويعقوب عبدالله ال��ذي ي���ؤدي دور خالد،
و�إبراهيم احل�ساوي يف دور من�صور ،و�سليمان
اليا�سني ،وهدى اخلطيب يف �شخ�صية عائ�شة،
وفاطمة ال�صفي يف �شخ�صية �سامية ،وحمد
العجيمي يف دور �صالح ،و�أ�سامة املزيعل يف
دور داود ،و�سلمى �سامل يف �شخ�صية غنيمة،
و�سعاد يف �شخ�صية جمانة.
ح�ضن ال�شوك
م�سل�سل كويتي ،يتحدث عن ق�صة اجتماعية
واقعية ،تتخللها بع�ض امل�سارات واملفارقات.
كتب امل�سل�سل عبدالله ال�سعد ،و�أخرجه حمد
البدري ،و�أدى البطولة� :إبراهيم احلربي،
و�إلهام الف�ضالة يف دور فاطمة ،وليلى عبدالله
يف دور مناير ،وحممد العليوي ،وخالد
الربيكي ،وعبري �أح��م��د ،ون��ور الغندور،

وانت�صار ال�رشاح ،وحممد العجيمي ،و�أحمد
م�ساعد� ،إ�ضافة �إلى �شخ�صية يو�سف التي
ج�سدها �سعود بو�شهري.
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م�س�ؤولية االختيار ،وحتديد ًا �إذا ما �أُجرب
الإن�سان على اتخاذ قرار ما .العمل من �إخراج
ح�سني د�شتي ،وت�أليف في�صل البلو�شي،
ومعاجلة درامية عدنان بالعي�س ،الذي
يتولى �أي�ض ًا دور م�ساعد امل��خ��رج ،ومن
بطولة خالد �أم�ين ،و�إبراهيم احل�ساوي،
وعبدالله الرتكماين ،وعبدالله عبدالر�ضا يف
دور جراح ،و�أ�سيل عمران ،وعبدالله الزيد.
ي��ذك��ر �أن ه��ن��اك امل�شرتكني يف Netflix
يتوزعون على  190دول��ة تقريب ًا ،ومن
مميزات امل�شاهدة على التطبيق خلوه من
الإعالنات ،و�سهولة �إيجاد احللقات فيه،
واالحتفاظ بها عرب حتميلها.

بقرار من الرقابة« :قابيل»
أمينة خليل  ...للكبار فقط

• أمينة خليل

• بلقيس

مع بدء قناة  MBCم�رص عر�ض حلقات م�سل�سل
«قابيل» للنجمة �أمينة خليل ،تبني ت�صنيف العمل
«للكبار فقط» ومت و�ضع �شارة لتنبيه امل�شاهدين،
ب��أن �أح��داث امل�سل�سل ال تنا�سب الأطفال ،حيث
تت�ضمن العديد من م�شاهد الغمو�ض والرعب
والقتل ،وفق ًا لقرار �أ�صدرته الرقابة العامة على
امل�صنفات الفنية يف م�رص ،وب��ات ملزم ًا لكل
القنوات الف�ضائية منذ العام املا�ضي.
امل�سل�سل ت��دور �أح��داث��ه يف �إط��ار من الغمو�ض
والإث���ارة ح��ول جرائم قتل متكررة يتم الإيقاع
ب�ضحاياها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،ومل
يعرف بعد هل �سيتم ت�صنيف امل�سل�سل كله «للكبار
فقط» �أم �سيتم �إخ�ضاع بع�ض حلقاته فقط للت�صنيف
العمري.
احللقة الأولى التي عر�ضت م�ساء �أم�س -ال�سبت-
افتتحت بتعليق �صوتي لل�ضابط ط��ارق كمال
ويج�سد �شخ�صيته الفنان حممد مم��دوح يتحدث

عن �أث��ر التكنولوجيا على حياتنا ،حيث �أنها
�سهلت التوا�صل بني الب�رش ،لكنها �أ�رضتهم ب�شكل
�أو �آخر ،م�صحوبة بلقطات خمتلفة لفتاة جتل�س
�أم��ام �شا�شة الكمبيوتر وتكت�شف انت�شار �صورة
ل�صديقاتها عرب موقع «الفي�سبوك» ،فتم�سك هاتفها
وتت�صل بال�رشطة ،ويكت�شف امل�شاهد �أن كل ما مر
كان جمرد كابو�س ،ولكن مع مرور الوقت يتحول
�إلى حقيقة ،حيث يتلقى ال�ضابط بالغ ًا عن اختفاء
فتاة مت ن�رش �صورتها عرب الإنرتنت من قبل ح�ساب
وهمي ،تظهر فيها مقيدة ومع�صوبة العينني ،دون
�أي تو�ضيح حول �أ�سباب اختطافها.
يذكر �أن امل�سل�سل من ت�أليف كرمي يو�سف وم�صطفى
�صقر وحممد عز و�إخراج كرمي ال�شناوي ،و�إنتاج
�رشكة « »E Producersوبطولة �أمينة خليل وحممد
ف� ّ�راج وحممد مم��دوح ،وي��دور امل�سل�سل يف �إطار
الت�شويق والإث��ارة حول ارتباط مواقع التوا�صل
االجتماعي بجرائم قتل غام�ضة.

مدين انتهى من تسجيل دعاءين
دينيين لطرحهما في رمضان
انتهى املطرب وامللحن مدين ،من ت�سجيل دعاءين دينيني
الأول بعنوان «يا حبيبي» ،من كلمات �سلطان �صالح،
و�أحلان مدين ،وتوزيع �أ�سامة عبد الهادي ،والثاين
بعنوان «ي��ارب يامعبود» من كلمات �سلطان �صالح،
و�أحلان مدين،وتوزيع �أ�سامة عبد الهادي ،ومن املقرر
�أن يتم طرحه بالتزامن مع بداية �شهر رم�ضان يف
القنوات الف�ضائية.
من ناحية �أخرى يتعاون ال�شاعر �سلطان �صالح
يف �ألبوم حممد حميي اجلديد يف � 3أغنيات،
الأول���ى حتمل ا�سم «ي��وم جديد» من �أحلان
مدين ،وتوزيع فهد ،وحتمل طابعا دراميا
عن الأمور احلياتية� ،أما الثانية فهي اغنية
«بتاع زمان» من �أحلان مدين ،وتوزيع عادل
وا�صف ،ويقدمها بـ «ا�ستايل» جديد ،وتعد
الأغنية «الهد» للألبوم� ،أما الأغنية الثالثة
بعنوان «مات�س�ألوها�ش» ،من �أحلان حممد
حميي ،وتوزيع ح�سام ح�سني.
يذكر �أن مدين قدم ع��دد ًا من الأحل��ان مع
جنوم م�رص والوطن العربي منهم اله�ضبة
عمرو دياب و�إلي�سا وحممد حماقى و�أ�صالة
و�ساموزين وحممد حميي ،وديانا حداد
و�أحمد جمال وغريهم من املطربني.

• مدين

بلقيس تطلق مسابقة العادات الرمضانية
حول العالم ...والجوائز ثمينة
ك�شفت الفنانة الإماراتية بلقي�س من
خ�لال �صفحاتها ال�شخ�صية مبواقع
التوا�صل االجتماعي ،عن �إطالقها
م�سابقة «�سناب بلقي�س» وال��ذي يتم
من خالله ا�ستعرا�ض عادات وتقاليد
���ش��ع��وب ال��ع��امل يف �شهر رم�ضان
املبارك.وو�ضحت بلقي�س طريقة
االنت�ساب للم�سابقة تقول« :اكتبوا
ا�سمكم� ،سنكم ،وبلدكم وهيقوم فريق
عملي بالتوا�صل معكم ،الختيار
الأ�شخا�ص املت�أهلني للمتغطيات».
و�أكدت بلقي�س �أن اختيار الفائزين

�سيكون با�ستفتاء اجلمهور.
وك�شفت بلقي�س عن اجل��وائ��ز الثالث التي
�ستقوم بتوزيعها على النحو التايل:
الفائز الأول ب�أف�ضل تغطية 5000 :ريال
�سعودي
الفائز باملركز الثاين ب�أف�ضل تغطية :جهاز
�أيفون
الفائز باملركز الثالث ب�أف�ضل تغطية :جهاز
�أيفون
اجلدير بالذكر �أن امل�سابقة ت�ستمر للمو�سم
الثالث على التوايل بعد جناحها يف العامني
املا�ضيني.

