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إلهام الفضالة تتلقى هدية
من زوجها

عر�ضت �إلهام الف�ضالة الهدية الفخمة التي تلقتها من
زوجها ،وذلك عرب مقطع فيديو ن�رشته عرب ح�سابها على
«�سناب �شات» ،حيث بينت من خالله رد فعلها الطريف
على الهدية.
وكان ال�صحايف خليل التميمي زوج �إلهام الف�ضالة قد
فاج�أها ب�إهدائها قرطني ثمينني من ماركة ،Cartier
لكنها قابلت الهدية مبرح و�سعادة ،وطلبت منه �أن
يهديها يف املرة املقبلة جمموعة كاملة من املجوهرات
من نف�س املاركة ،لتدخل هي وزوجها يف نوبة من
ال�ضحك.

• إلهام
الفضالة

ثم ن�رشت النجمة الكويتية �صورة للقرطني عرب ح�سابها
على �سناب �شات ،وعلقت عليها بقولها« :ع�ساك �سامل
يابو بناتي».
جدير بالذكر �أن الفنانة �إلهام الف�ضالة قد ك�شفت م�ؤخر ًا
�أنها ت�ستعد لزفاف ابنتها الكربى ،ولهذا فهي مقلة يف
الظهور الإعالمي ،لكنها ب�رشت جمهورها ب�أنها ب�صدد
العودة لل�شا�شة ال�صغرية يف �شهر رم�ضان املقبل من
خالل م�سل�سل تلفزيوين جديد ،حيث تعكف حالي ًا على
قراءة ال�سيناريو اخلا�ص به ا�ستعداد ًا لبدء الت�صوير يف
�أقرب وقت.

هيفاء حسين
ونضال العطاوي
في عمل فني جديد

ك�شفت الفنانة هيفاء ح�سني عن حت�ضريها لعمل فني
جديد يجمعها باملخرج البحريني ن�ضال العطاوي،
ومن املقرر �أن تعلن عن تفا�صيله خالل الفرتة املقبلة.
ون�رشت هيفاء ،عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
«ان�ستغرام»� ،صورة جتمعها باملخرج العطاوي،
وعلقت عليها قائلة« :اجتماع مع املخرج البحريني
ن�ضال العطاوي وحت�ضري مل�رشوع جديد ،والله ي�سهل
الأمور ويتمم على خري».
وخا�ضت الفنانة هيفاء ح�سني املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي مب�سل�سل «اخلطايا الع�رش» ،ت�أليف ح�سني
املهدي ،و�إخراج علي العلي ،و�شارك يف بطولته عدد
من �أملع جنوم الدراما اخلليجية ،منهم :عبداملح�سن
النمر ،عبدالله بو�شهري� ،سعود بو�شهري ،روان
مهدي ،فاطمة احلو�سني ،رمي �أرحمة ،حممد �صفر،
نور خالد ال�شيخ ،ح�سن حممد.

• هيفاء حسني

«من مثلك» ...جديد عبدالمجيد عبداهلل

• ريهام
حجاج

أخالق الفن
م�شعل ال�سعيد

دنيا بطمة تعلن

ي�����س��ت��ع��د ال��ف��ن��ان ع��ب��دامل��ج��ي��د
عبدالله لطرح عمل غنائي منفرد
بعنوان «م��ن مثلك» ،وه��و العمل
الغنائي ال��ذي �سوف يجمعه مع
ال�شاعر �أن��ور امل�شريي وامللحن
�أح��م��د ال��ه��رم��ي ،وي���أت��ي العمل
الغنائي لعبداملجيد بعد طرحه
�أغنية منفردة يف �أغ�سط�س املا�ضي
بعنوان «خايف �أحبك» ،بالإ�ضافة
�إل��ى عمل غنائي �آخ��ر يف يوليو
املا�ضي.
ومل يعتد جمهور عبداملجيد على
قلة الظهور يف املنا�سبات الفنية،
وط���رح���ه ل��ل��ج��دي��د ال����ذي يحقق
لأعماله النجاح واالنت�شار ،حيث
يعد عام  2018هو الأقل عطاء له
من خ�لال جت��دده يف الظهور عرب
قناته يف اليوتيوب ،وه��و الأمر
ال���ذي يثري الده�شة يف الن�شاط
الفني لعبداملجيد لدى جمهوره،
ال �س َّيما بعد طرح �آخ��ر �ألبوماته
يف عام  ،2015والذي حمل عنوان
«ا�سمعني» ،وي�أمل حمبو عبداملجيد
�أن تكون �أعماله الغنائية اجلديدة
ُم ِ
ر�ض َية لطموحهم ،كما اعتادوا
عليه يف طرحه لأعماله الغنائية.

مجرد رأي

• عبداملجيد عبدالله

ريهام حجاج تستأنف
تصوير مشاهدها
في مسلسل «كارمن»
ا�ست�أنفت الفنانة ريهام حجاج ت�صوير م�شاهد م�سل�سلها
اجلديد «كارمن» الذي تخو�ض به جتربة البطولة الأولى
يف الدراما التلفزيونية ،حيث انتهت من ت�صوير � 4أ�سابيع
يف �أحداث العمل الذي انطلق ت�صويره ال�شهر قبل املا�ضي
للعر�ض يف املو�سم ال�شتوي �أي قبل حلول �شهر رم�ضان
املقبل.
وجت�سد ريهام يف العمل �شخ�صية فتاة تعمل
مذيعة ب�إحدى حمطات ال��رادي��و وت�ستقبل
مكاملات م��ن امل�ستمعني ح��ول م�شاكلهم
العاطفية و�أي�ض ًا م�شاكل الأزواج وتن�صحهم
ببع�ض الأم���ور ،يف نف�س الوقت تعمل يف
�إح���دى ال����شرك��ات وذل��ك يجعلها تغري من
ا�سمها و�شكلها لتكون فتاة �أخرى متام ًا ومتر
بالعديد من املواقف يف حياتها التي جتعلها
تغري العديد من الأمور.
م�سل�سل كارمن ينتمي لنوعية �أعمال الـ  60حلقة
ت�أليف خالد حمام ،و�إخ��راج ح�سني �شوكت،
وي�شارك يف بطولته بجانب ريهام حجاج كل
من حممد كيالين ،والء ال�رشيف� ،شريين ،عبري
منري ،و�أحمد حالوة ،وليلى عز العرب ،وعدد
�آخر من الفنانني وتدور �أحداثه يف اطار اجتماعي
ال يخلو من اجلانب الرومان�سي.

انفصالها النهائي
عن زوجها

الفنان م�سلطة عليه الأ���ض��واء من كل جانب ،لأنه
معروف وم�شهور ،خا�صة يف مواقع التوا�صل االجتماعي
مثل ال�سنابات والتويرت واالن�ستغرام ،لذلك يجب ان
يكون الفنان من�ضبط ًا عند دخوله هذه املواقع لأنه ال
ميثل نف�سه عند كثري من النا�س ،بل ميثل الو�سط الفني
برمته ،والنا�س لها الظاهر ،فعندما ترى ت�رصفا �سيئا
من فنان �أو فنانة تقول كل الفنانني هكذا ،مبعنى ان
اخلري يخ�ص وال�رش يعم ،ولو قال النا�س هذا الت�رصف
م�س�ؤول عنه من ت�رصفه لهان الأمر ولكن من يتابع يظن
ان كل فنان مثل هذا الفنان ،وال ي�ستثنون ،وهذا ما
�سمعته ب�أذين ،وهذا الفنان ال�سيئ ال بارك الله له وبه
�أعطى �صورة �سيئة للعاملني بالو�سط الفني .يف املا�ضي
�إذا اخط�أ الفنان �أو الفنانة خط�أ ي�رض ب�سمعة الفنانني
قاطعه اجلميع ونظروا �إليه نظرة ازدراء واحتقار،
ف�إما ان يرتدع �أو ين�سحب من ال�ساحة الفنية .اليوم
�أ�صبحت �أخطاء بع�ض الفنانني �أخطاء ي�ستحي املرء من
ذكرها خا�صة ن�رش غ�سيل زمالئهم على مر�أى وم�سمع من
اجلميع دون وازع من �ضمري �أو �أدنى حياء ،وكل يوم
نرى مثل هذه الأمور ملاذا؟ لأن الفن «فالت» لي�س له
ر�أ�س ،ومل �أ�سمع منذ �سنوات طويلة ان الفنانني اجتمعوا
واتخذوا قرار ًا يف �صاحلهم ،كل ال عالقة له بكل ،من
له حق ي�أخذه بالقانون وغري ذلك �سالمتك .وددت من
كل قلبي ان يكون للفنانني ميثاق �رشف يتفقون عليه
جميعا ،ومن �شذ عن هذا امليثاق كائنا من كان يتحمل
امل�س�ؤولية كاملة ،حتى تنتهي هذه الظاهرة الغريبة
الدخيلة ،ويحرتم اجلميع ر�سالة الفن ،و�سنكون قلب ًا
وقالب ًا مع هذا امليثاق ،فقد بلغ ال�سيل الزبى وبلغ
احلزام الطبيني ،وزادت �أعداد هذه ال�رشذمة التي كانت
تعد على الأ�صابع ،نريد اخلري للجميع ،ونريد ان تكون
النظرة للفن و�أهله ايجابية كما كانت يف املا�ضي ولله
در القائل:
�إمنا الأمم الأخالق ما بقيت
ف�إن هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا
انه جمرد ر�أي ،دمتم �ساملني.

• دنيا بطمة

بعد جدل طويل ب�سبب جتاهلها مر�ض
زوجها ومعاناته من ورم خبيث،
فاج�أت الفنانة املغربية دنيا بطمة
متابعيها بتغيريات قامت بها على
�صفحتها على تطبيق «ان�ستغرام».
ويبدو �أن اخلالف بني بطمة وزوجها
املنتج حممد الرتك بات وا�ضح ًا ب�سبب
حديثه ال�رصيح يف مقطع الفيديو
و�إعالنه عن ا�شتياقه لوالدته و«ملة
العائلة» ،الأمر الذي و�صفه العديد من
املتابعني ب�أنه ال�سبب خلف امل�شاكل
احلا�صلة حالي ًا بني الثنائي.
فبعد جتاهلها مر�ضه واالكتفاء
بن�رش ن�شاطاتها الفنية واجلمالية
املختلفة ،ظهرت م��ؤخ��ر ًا يف مقطع
فيديو ،تعرف متابعوها من خالله
على مدير �أعمالها اجل��دي��د ،وهو
املمثل امل�رسحي والتلفزيوين ح�سن
عاطف.
ك��ذل��ك ق��ام��ت بتغيري معلوماتها
ال�شخ�صية على �صفحتها ،وتركت
كنيتها «�أم غ��زل» ،وو�ضعت �أرقام
هواتف مدير �أعمالها اجلديد ،الذي
ن�رش ب��دوره على �صفحته �صورته
مع الفنانة املغربية وعلق عليها
قائالً« :عندما تغني� ،آالت املو�سيقى
ت�صمت لت�ستمتع ب��ط��رب ال�صوت
املخملي� .إنها بكل توا�ضع الفنانة
دنيا بطمة».
والالفت �أن عاطف كان يف وقت �سابق
ن�رش �صورته م��ع ال�ترك ووج��ه له
ر�سالة دعم ملوا�ساته ب�سبب مر�ضه،
حيث كتب له« :احلمدلله على �سالمتك
ابن خ��ايل ،ما ت�شوف �رش� ،إن �شاء
الله راح ترجع اح�سن من اول �إن �شاء
الله ،وتكون بني زوجتك و�أوالدك.
دعواتكم له ب�شفاء» ،ما ي�ضع االمور
يف �سياق خمتلف� ،إذ رمبا ي�ستلم �إدارة
�أعمال الفنانة املغربية خالل فرتة
عالج الرتك.

ياسمين عبدالعزيز تتعاقد
مع محمد السبكي على فيلم
جديد يعرض في 2019
ب�شكل ر�سمي تعاقدت النجمة يا�سمني
عبد العزيز على بطولة فيلم جديد مع
املنتج حممد ال�سبكي ،ومن املقرر
عر�ضه يف عيد الفطر  ،2019ويبحث
ال�سبكي حاليا عن �سيناريو منا�سب
لها يقدمها من خالله.
يذكر �أن يا�سمني عبد العزيز ت�ستعد
مل�سل�سلها اجلديد ،املقرر عر�ضه
يف رم�ضان املقبل  ،2019من
�إنتاج �رشكة �سيرنجي ،وت�أليف
�أم�ين جمال وور�شته الكتابية،
ومل ت�ستقر ال�رشكة على خمرج
حتى الآن ،ورمبا ي�ستقر فريق
العمل على املخرج والإعالن عن
جميع التفا�صيل خالل �شهر من
الآن ،وكان �آخر �أعمال يا�سمني
م�سل�سل «هربانة منها» للمخرج
معتز التوين و�شاركها يف بطولة
العمل النجم م�صطفى خاطر،
وع��اي��دة ري��ا���ض و�آخ����رون من
النجوم والعمل من �إنتاج تامر
مر�سي.

بطاقة فنية
�إلى فنانتنا الغالية �أمل
عبا�س ،داعني املولى عز
وجل ان مين عليها بال�شفاء
ال���ع���اج���ل ،و���ش��اك��ري��ن
م��ن خ�لال ه��ذه البطاقة
الفنية من �ساهم بتكاليف
عالجها ،متمنني ان تعود
�إلى ال�ساحة الفنية لتكمل
م�شوارها الفني الذي امتد
لأك�ثر من �أربعني عاما،
ونقول لأم حممد قلوبنا
معك ودعواتنا ال�صادقة
م�ستمرة لك.

• أمل عباس

عالمة تعجب!
لي�ست عالمة تعجب واحدة امنا عالمات تعجب كثرية ن�ضعها
على جمموعة من الفنانني والفنانات ...ال نقول اجلميع حتى
ال نخلط احلابل بالنابل ونكون من�صفني.
هذه الفئة من الفنانني والفنانات ي�ستعر�ضون حركاتهم
وتنقالتهم من مكان �إلى �آخر حتى اذا ارادوا النوم �أعلنوا ذلك،
فماذا ن�سمي مثل هذا الت�رصف؟!
لي�س لهذا الت�رصف حتليل �إال الغرور والنق�ص يف ال�شخ�صية
وحب الذات ،فما �ش�أن النا�س بك عند ذهابك و�إيابك �أم �أنه لي�س
يف هذا البلد �إال هذا الولد ...و«ع�ش رجب ًا ترى عجبا».

• ياسمني
عبدالعزيز

