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جورج كلوني يهاجم ترامب
بسبب ميريل ستريب
هاجم النجم واملمثل
الأم��ي��رك�����ي ال�����ش��ه�ير
جورج كلوين ،الرئي�س
املنتخب دونالد ترامب
ب��ق��وة ،م�شريا ال��ى �أن
الواليات املتحدة تعي�ش
فرتة من �سوء احلظ مل
تع�شها من قبل .وقارن
جنم هوليوود ال�شهري
رئا�سة دونالد ترامب،
للبالد بر�ؤ�ساء تعاقبوا
على حكمها ب��داي��ة من
جورج وا�شنطن ،و�أ�ضاف
يف الوقت نف�سة مدافعا
ع���ن زم��ي��ل��ت��ه م�يري��ل
�سرتيب ،التي هاجمت
ترامب ،يف حفل غولدن
غلوب� :أ�ؤي��د ما قالته،
و�س�أظل �أ�ؤيدها ،و�أ�شجب
رد دون����ال����د ت��رام��ب
عليها ،عليها وو�صفه
لها ب�أنها ممثلة عجوز

وعا�شقة هيالري ،ومثل
هذه امل�صطلحات التي
ال ينبغي �أن تخرج عن
رئي�س �أمريكي .و�أردف
النجم ال��ع��امل��ي خالل
افتتاحه عر�ض الفيلم
الق�صري The White
 Helmetsال��ذي �شارك
فيه مع زوجته �أمل كلوين
ق��ائ�لا� :أمت��ن��ى �أن يقدم
دونالد ترامب �شيئا طيبا
بدال من هذه الردود غري
الالئقة .جدير بالذكر
�أن الرئي�س املنتخب
ق���د ع��ل��ق ع��ل��ىم�يري��ل
�سرتيب ،بعدما وجهت
ل���ه ان���ت���ق���ادات خ�لال
ت�سلمها جائزة تكرميها
يف حفل غ��ول��دن غلوب
لعدم اح�ترام هوليوود
وف��ن��ان��ي��ه��ا و�أ�صولهم
العرقية املختلفة.

HOLLYWOOD

• جورج كلوين

القبض على سائق كيم كاردشيان
في واقعة سطو مسلح
�أف��ادت تقارير فنية عاملية �أن جنمة تلفزيون الواقع
والعار�ضة الأمريكية كيم كارد�شيان و�أ�رستها يعي�شون
حالة من ال�صدمة ،وذلك بعد القب�ض على ال�سائق اخلا�ص
ب�أ�رسة جنمة تلفزيون الواقع العاملية �ضمن الـ� 17شخ�ص ًا
الذين مت �إلقاء القب�ض عليهم على خلفية حادث ال�رسقة
حتت تهديد ال�سالح الذي تعر�ضت له كيم يف باري�س يف
�شهر �أكتوبر املا�ضي .ومن جانبها �أكدت جريدة الديلي ميل
الربيطانية �أن ال�سائق البالغ من العمر  27عاما ،يعمل
ل�صالح �رشكة معروفة ،ودائما ما ت�ستعني به �أ�رسة كيم
كارد�شيان �أثناء تواجدها يف باري�س .و�أ�شارت ال�صحيفة
العاملية الى �إن هذه الأمور تو�ضح �أن الع�صابة امل�س�ؤولة
عن �رسقة النجمة العاملية يف �أ�سبوع املو�ضة يف باري�س
كانت على علم بكل حتركات �أفراد الأ�رسة .اجلدير بالذكر
�أن ال�رشطة الفرن�سية� ،أعلنت االثنني  9يناير� ،أنها �ألقت
القب�ض على  17م�شتبها بهم ل�صلتهم بواقعة �رسقة،
كيم ،والتي تعر�ضت لها يف غرفتها الفندقية يف �أحد
فنادق باري�س خالل اكتوبر املا�ضي ،حيث قام م�سلحون
باحتجازها و�رسقة جموهرات تقدر بـ 9ماليني يورو
(10مليون دوالر) من بينها خامت تقدر قيمته بـ  4ماليني
يورو و�صندوق جموهرات قيمته 5ماليني يورو.

• ريان جو�سلينغ

اتهامات بالعنصرية
تالحق جوسلينغ

�ألقى النجم الكندي ريان جو�سلينغ ،كلمة يف حفل توزيع
جوائز غولدن غلوب يف دورت��ه الـ ،74وذل��ك مبنا�سبة
ح�صوله على جائزة �أف�ضل ممثل يف عمل مو�سيقي -كوميدي،
عن دور �سيبا�ستيانا الذي قدمه يف فيلم  ،La La Landوقد
حظيت الكلمة بردود فعل �إيجابية ،كما تداول عدد كبري من
م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي مقطع الفيديو اخلا�ص
باخلطاب .وقال النجم العاملي ال�شهري يف كلمته� ،إنه كي
ت�صل �إلى تكرمي مثل هذا ،البد �أن ت�صعد على �أكتاف جبال
ً
م�ستدركا :لكني
جميعا،
من النا�س وال يوجد وقت لت�شكرهم
ً
�س�أوجه ال�شكر �إلى �شخ�ص بعينه؛ ففي الوقت الذي كنت
�أرق�ص و�أغني و�أحظى بتجربة من �أهم جتاربي ال�سينمائية،
كانت زوجتي ترعى ابنتنا الكربى وحامل يف طفلتنا الثانية،
�إلى جانب م�ساندتها ل�شقيقها يف �رصاعه �ضد ال�رسطان .فقد
حتملت كل هذا من �أجل �أن �أخو�ض هذه التجربة ،وبدونها
كان �سيقف هنا اليوم �شخ�ص �آخر.
وتابعت الكاتبة :كلمة املمثل الكندي ت�شبه القاعدة القدمية
وراء كل رجل عظيم امر�أة ،ولكنها يف الواقع لي�ست وراءك
ولكنها تقف بجانبك .وعليك �أن تخرب اجلمهور يف املرة
القادمة �أنك �ستبقى يف املنزل لت�ساعد �أكرث من ذلك.
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لدي أكثر من نص درامي وحريص على المشاركة في رمضان

عبداإلمام عبداهلل :الكثير من الفنانين
يغارون من نجاحاتي
انتهيت من تصوير فيلم سينمائي كويتي بعنوان الجولة األخيرة

كتب ح�سني حممد:
قال الفنان عبداالمام عبدالله ان
جتاربه ال�سينمائية امل�رصية
جعلته ا�سم ًا المع ًا بال�سينما،
م�ضيفاً :اجلمهور �أ�صبح يعرفه
كثريا كفنان كويتي ي�شارك يف
مثل هذه الأفالم فهو لديه قناعة
تامة ب���أن الفنان �سفري بلده
ويحر�ص على �أن يقدم �أعما ً
ال
راق��ي��ة ومم��ي��زة تبقى يف ذهن
امل�شاهدين ،وبالرغم من النقد
الالذع الذي تعر�ض له رد بقوة.
وتابع :ال التفت لكالم احلاقدين
واملحبطني يف م�شواري ف�أنا
م�ؤمن بكل عمل قدمته ،وهنا
التفا�صيل:
• تعترب من �أن�شط فناين اخلليج
يف ال�سينما امل�رصية ولديك
جتارب فنية فما جديدك؟
 �سعيد بكل جتربة �سينمائيةقدمتها يف م�رص حيث �أك��ون
م�ستعد ًا لها و�أقدمها بكل حب
و�إخال�ص لكي تظهر بال�صورة
املطلوبة ,فبعد �سل�سلة من
الأع��م��ال ال�سينمائية املميزة
ا�صبحت �أكرث فنان خليجي لدي
م�شاركات يف هذا اجلانب ,وهذا
النجاح مل ي�أت من فراغ بل بعد
جهد وم��ث��اب��رة واخ�لا���ص على
ال�صورة التي يجب �أن يظهر بها
الفنان اخلليجي والكويتي يف

إليسا
• املوقع الذي تعر�ض لعملية ال�سطو

الفـن

• عبدالإمام عبدالله مع �إلهام �شاهني

مثل هذه الأعمال ,ف�أنا انتهيت
م ��ؤخ��ر ًا م��ن ت�صوير دوري يف
الفيلم ال�سينمائي «ال�شبكة» وهو
من ت�أليف و�إخ��راج حممد عادل
ومن بطولة العديد من النجوم
�أب��رزه��م ع�لا غ��امن وعبدالله
م�رشف و�أحمد �صالح وغريهم،
ويطرح عدة ق�ضايا اجتماعية
تهم عاملنا العربي ،و�أمتنى
�أن ينال �أعجاب اجلمهور عند
عر�ضه.
• ما اخلطوط العري�ضة التي
يقدمها العمل؟
 ا�ستغالل الفقراء واملعدمنيوجتنيدهم وا�ستغاللهم يف تنفيذ
الكثري من املخططات الإجرامية

الهدامة يف جمتمعنا العربي
وه��و امل��ح��ور الأ�سا�سي الذي
تتحرك من خالله �أحداث الفيلم
يف �إطار �أك�شن وت�شويق.
• م�����ش��ارك��ات��ك ال�سينمائية
امل�رصية حتديد ًا تعر�ضت �إلى
نقد الذع حتى من بع�ض رفاقك
الفنانني؟
 �صدقني �أنا م�ؤمن متاما بكلجتربة �سينمائية �أقدمها دون
النظر للنقد اجل��ارح �أو الهدام
«والهدف منه احباطك وتك�سري
جماديفك» �أم��ا م�س�ألة زمالئي
الفنانني �أقولها مع الأ�سف �أن
منهم من ينتقدون كثري ًا ب�سبب
ال��غ�يرة واحل�سد ولالحباط،

خطفت األضواء في مهرجان ضيافة

ح�رضت الفنانة �إلي�سا فعاليات مهرجان
«�ضيافة» يف دورت��ه الأول���ى ،والتي انطلقت
من منتجع �أتالنت�س النخلة يف دبي ،بح�ضور
جمموعة �ضخمة من م�شاهري الوطن العربي
والعامل يف خمتلف املجاالت.
�إلي�سا مت تكرميها عن جممل �أعمالها و�إجنازاتها
يف م�سريتها الفنية ،وقد خطفت الأ�ضواء مبجرد
ح�ضورها على ال�سجادة احلمراء للمهرجان
بف�ستان ق�صري مبهج من �أل��وان خمتلفة ،وقد
ن�رشت الفنانة ���ص��ور ًا لها خ�لال ح�صولها
على درع املهرجان معربة عن �سعادتها بهذا
التكرمي ،كما �شاركت حمبيها مبقطع فيديو لها
على امل�رسح خالل تقدميها لأغنية «�سهرنا يا
ليل».
وعلى هام�ش احلفل ،التقطت �إلي�سا �صور ًا
تذكارية جتمعها بعدد من امل�شاهري� ،أبرزهم
النجمة الرتكية نورجول ي�شيلجاي التي ن�رشت
�صورة جتمعها بها ،وو�صفتها باملمثلة الرتكية
املف�ضلة لها ،كما ن�رشت �صور ًا جتمعها بال�شاب
خالد ،والنجم العراقي ماجد املهند�س.
من ناحية �أخرى ،ك�شفت �إلي�سا عن ا�ستعدادها
لت�صوير �أغنية جديدة من �ألبومها الأخري
«�سهرنا يا ليل» ،حيث وقع اختيارها على
�أغنية «عك�س ايللي �شايفنها» ،وهي العمل
الثاين الذي ت�صوره الفنانة بعد كليب «�سهرنا
يا ليل» الذي تخطى حاجز الـ 2مليون م�شاهدة
عرب يوتيوب.

• عبدالإمام عبدالله

ف�أنا بعد ه��ذا امل�شوار الفني
الطويل �أ�صبحت �أميز التجربة
الفنية التي ت�ضيف يل �أكرث من
التي ت�رضين.
• يقال �إنك تكرر نف�سك يف هذه
امل�شاركات؟
 �أبدا بل حري�ص جدا على تقدمي�شخ�صيات خ��ارج النمطية �أو
مكررة ,فهناك �أدوار رف�ضتها
لأن���ه���ا مل ت��ن��ا���س��ب��ن��ي كفنان
خليجي.
• ما �أب��رز الأف�لام ال�سينمائية
امل�رصية التي قدمتها خالل
م�شوارك؟
 لله احلمد كثرية ومتعددة�أبرزها فيلم «كباريه» ،بالإ�ضافة

�إل���ى «��صرخ��ة من��ل��ة» وفيلم
«�إللي جاي �أح�سن» و«ال�شبكة»
بالإ�ضافة لعدد �آخر من الأعمال
ال�سينمائية ب�ين الكويت
والقاهرة.
• من �أك�ثر الفنانني امل�رصين
الذين تعاملت معهم؟
 كثريون ..منهم خالد ال�صاويودنيا �سمري غامن و�أحمد بدير
ورانيا يو�سف وغريهم.
• م���اذا ع��ن �أف�لام��ك املحلية
القادمة؟
 انتهيت م��ن ت�صوير دورييف الفيلم ال�سينمائي الكويتي
«اجل��ول��ة الأخ�ي�رة» مب�شاركة
ال��ع��دي��د م��ن جن��وم الكويت،
وي��ق��دم م��ن خالله خ��ط �أك�شن
وكوميدي خفيف ًا �أمتنى �أن ينال
�أعجاب اجلمهور عند عر�ضه,
كانت جتربة مميزة مع طاقم
الفيلم.
• ماذا عن الدراما التلفزيونية
ملو�سم رم�ضان؟
 م��ع��رو���ض ع��ل��ي �أك��ث�ر منن�����ص درام����ي م��ازل��ت يف طور
التح�ضري واالختيار لكن دائما
�أح���ب �أن �أك���ون حري�ص ًا على
التواجد يف مو�سم رم�ضان لأن
ل��ه نكهة وم��ع��زة خا�صة لدى
اجلمهور فهو �شهر اخلري ،لذلك
�أحب �أن �أكون حا�رض ًا يف الأعمال
الرم�ضانية.

سماح أنور تكشف عن مواهب جديدة

ك�شفت الفنانة �سماح �أنور عدد ًا
من �أ�رسارها ال�شخ�صية واملواهب
التي متتلكها غري التمثيل� .سماح
�أنور ،حلت �ضيفة على برنامج
القاهرة ال��ي��وم ،وامل���ذاع عرب
ف�ضائية اليوم التابعة ملجموعة
ق��ن��وات �أل��ف��ا ،ويقدمه الفنان
�إدوارد ،وك�شفت خالل احللقة عن
موهبتها يف الغناء بالفرن�سية
مع �إدوارد.
كما ك�شفت عن موهبتها يف فن
الطهي ،حيث �أكدت �أنها ح�صلت
على بع�ض ال�شهادات يف هذا
• �سماح �أنور
املجال .يذكر �أن �سماح �أنور،
�شاركت يف رم�ضان املا�ضي مب�سل�سل اخلانكة ،بطولة غادة عبدالرازق،
وماجد امل�رصي ،وفتحي عبدالوهاب ،ومن ت�أليف حممود د�سوقي
و�إخراج حممد جمعة ،حيث ظهرت �ضيف �رشف يف بع�ض احللقات.

عمرو يوسف وكندة علوش
يكشفان موعد زفافهما
• أثناء تقدمي إليسا

حمد العماني يصور ممنوع الوقوف
يتواجد املطرب حمد العماين حاليايف دولة الإمارات لت�صوير �أول
م�شاهده من امل�سل�سل الدرامي اجلديد ممنوع الوقوف حتت قيادة
املخرج البحريني علي العلي الذي بد�أ منذ �أيام بت�صوير �أحداث
العمل واملقرر ت�صويره يف � 3إمارات هي دبي ,ال�شارق،عجمان
ليعر�ض خالل �شهر رم�ضان املقبل على العديد يف ال�شا�شات
اخلليجية .وك�شف العماين ب�أن �أحداث العمل اجلديد تدور حول
عائلة ب�سيطة يت�صارع افرادها بني اخلري وال�رش يف قالب من
الإثارة والغمو�ض تتخللها �أحداث رومان�سية كثرية .وتابع � :أهم
ماجذبني يف هذا العمل هو طبيعة ال�شخ�صية التي �أقدمها والتي
حتتاج الى الرتكيز والإتقان يف طريقة تقدميها للم�شاهد االمر
الذي جعلني يف حالة من التحدي الكبري مع نف�سي.
وزاد :يكتفي بامل�شاركة بعمل واح��د يف ال�سنة لرتك م�ساحة
كبرية حلياته ال�شخ�صية بعيد ًا عن �أج��واء الفن والكامريات
والت�صويروالإعالم.
وحول اختفائه الدائم عن �أعني ال�صحافة علق العماين :ال �أحب
الظهور يف �أي و�سيلة �إعالمية� ،إال يف حال وجود عمل جديد �أحتدث
عنه وهذا ما �أفعله الآن.اجلدير بالذكر ان م�سل�سل ممنوع الوقوف
من ت�أليف حممد الكندري واخ��راج علي العلي ،وانتاج با�سم
عبدالأمري ،وبطولة نخبة من النجوم من بينهم خالد امني ،عبري
�أحمد �,إبراهيم احل�ساوي ،حممد �صفر ،ليلى عبدالله ،الهام علي
وغريهم من الوجوه ال�شابة.

• عمرو يو�سف وكندة علو�ش مع بع�ض �أ�صدقائهما

• حمد العماني

ين�شغل الفنان عمرو يو�سف حاليا هو وزوجته الفنانة كندة علو�ش بالتح�ضري
لزفافهما الذي مت حتديد موعد نهائي له .الزفاف �سيكون يف �شهر يناير
وحتديدا يف  20يناير� .أما مكان حفل الزفاف فهو مفاج�أة العرو�سني،
حيث قرر عمرو يو�سف �أن يكون يف �أ�سوان ،وحتديدا يف فندق «كرتاكت»،
والذي مت فيه ت�صوير م�سل�سل «غراند �أوتيل» ،ومت عر�ضه يف �شهر رم�ضان
لعمرو يو�سف .عمرو يو�سف وكندة علو�ش احتفال بعقد قرانهما يف 24
نوفمرب ،و�سط ده�شة اجلمهور ،وخا�صة �أن
كندة مل تكن �أعلنت انف�صالها النهائي
عن زوجها فار�س الذهبي .عمرو
وكندة تقابال فنيا يف � 5أعمال
ه��ي فيلم برتيتا يف ،2011
وفيلم واحد �صحيح يف ،2012
وم�سل�سل ن�يران �صديقة عام
 ،2013وم�سل�سل عد تنازيل
وع��ر���ض يف رم�ضان ،2014
و�أخريا فيلم هيبتا -املحا�رضة
الأخرية يف .2016

أنغام

تتألق بالفوشيا
في جلسة تصوير

خ�ضعت الفنانة امل�رصية �أنغام جلل�سة ت�صوير جديدة مع
امل�صور الفني �رشيف قمر.
�رشيف ن�رش ع��دد ًا من ال�صور على ح�سابه عرب موقع
�إن�ستغرام ،وظهرت �أنغام يف كامل �أنوثتها وهي ترتدي
ف�ستان فو�شيا بينما ت�ستند على البيانو بطريقة �ساحرة
و�أ�سدلت �شعرها على كتفيها ،وزاد ماكياجها الب�سيط من

ح�سنها .اجلمهور �أبدى �إعجابه ال�شديد ب�شكل �أنغام يف
ال�صور ،و�أ�شاد برقيها الفني وجمالها الذي يزداد كلما
تقدمت يف العمر� .أنغام حتتفل قريبا وحتديدا يف 19
يناير بعيد ميالدها ،حيث �أكملت
عامها الـ ،45فهي من مواليد
عام .1972

• �أنغام

