10

عالم

الفنون
�إ�رشاف م�شعل ال�سعيد

www.alshahedkw.com

العدد ( )3542الخميس  1نوفمبر 2018
info@alshahedkw.com

سبب تفضيل سيرين

ربيع بارود  ...أحيا حف ً
ال
في السويد

• �سريين
عبدالنور

عبدالنور للون األزرق

�شاركت النجمة �سريين عبدالنور جمهورها وحمبيها ،عرب
ح�سابها الر�سمي على «�إن�ستغرام» ،ب�صورة ترتدي خاللها
ف�ستانا �أزرق ،ك�شفت من خالله �إنها من ع�شاق اللون الأزرق
و�سبب ع�شقها لهذا اللون بالأخ�ص.
وعلقت «عبدالنور» على �صورتها قائلة« :مني متلي بحب
الأزرق؟ ،من يحب اللون الأزرق فهو غالب ًا ما يكون عاطفيا
لأق�صى درجة ،ال يخجل هذا ال�شخ�ص من التعبري عن م�شاعره
بحرية ،لدرجة �أنه قادر على البكاء �أمام الآخرين ب�شكل
تلقائي ،يقدر �أن يعرب عن �سعادته ب�شكل طفويل و�أن ي�ضحك
من كل قلبه ،ويحظى ال�شخ�ص الذي يف�ضل اللون الأزرق
بذكاء فطري ميكنه من اكت�شاف م�شاعر من حوله احلقيقية،
مهما حاول ه�ؤالء �إخفاءها ،ومن ال�صفات التي يتمتع بها
�أي�ض ًا هي ان�سجامه التام مع ذاته و�أنه م�سامل وهادئ و�صبور
لأبعد احلدود» .يذكر �أن �سريين عبدالنور وعدت معجبيها،
عرب ح�سابها ال�شخ�صي على «تويرت» ،بامل�شاركة يف املو�سم
الدرامي لعام  ،2019وبالفعل تعاقدت على تقدمي جزء جديد
من م�سل�سل «الهيبة» مع النجم تيم ح�سن .وكان �آخر �أعمال
�سريين عبدالنور الدرامية م�سل�سل «قناديل الع�شاق» ،ت�أليف
خلدون قتالن ،و�إخراج �سيف الدين �سبيعي.

ت�ألق النجم «ربيع بارود» يف حفل غنائي �ضخم يف ال�سويد و�سط
ح�ضور عدد كبري من اجلمهور ،برعاية بلدية ماملو و�إ�رشاف
�رشكة «�إي�سرتن �ستارز».
وغ�صت املدرجات بح�شد جماهريي �ضخم ممن حر�صوا على
احل�ضور متوافدين من مناطق خمتلفة ل�سماع جنمهم ولقائه،
وفاق عددهم التوقعات لي�صل �إلى �أكرث من � 5آالف �شخ�ص.
و�أ�رس «ربيع» قلوب جماهريه بو�صلة غنائية متنوعة من �أجمل
�أغنياته التي تفاعل معها احل�ضور ورددوا كلماتها ب�صوت عال
مطالبني �إياه باملزيد ،وحول ال�سهرة ملظاهرة جماهريية يف
حبه.
جدير بالذكر �أن «ربيع بارود» ي�ستعد لطرح �أغنية جديدة بعنوان
«جمنونك» خالل الفرتة املقبلة.

• ربيع بارود يف احلفل

يصمم طائرة
فادي حداد
ّ
خاصة ألغنية «طيارة»
ّ

ن�رش امل��خ��رج ف��ادي ح��داد عرب
ح�سابه ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى موقع
«تويرت» ،كوالي�س ت�صوير �أحدث
�أغانيه امل�����ص��ورة ،وه��و كليب
�أغنية «طيارة» للفنانة اجلزائرية
كامليا ورد.
وعلق املخرج ف��ادي ح��داد على
ال�صور اخلا�صة بكليب «طيارة»،
ب����أن���ه مت ت�صميم ط���ائ���رة يف
اال�ستديو ،وا�ستغرق تنفيذها
�شهرين.
ويعد هذا العمل هو التعاون الأول
ّ
• فادي حداد
الذي يجمع بني املخرج فادي حداد
وجنمة «�آراب �أيدول» كاميليا ورد .و�شارك كامليا ورد يف بطولة الكليب
ن  2018رامي عطا الله ،يف �أول جتربة متثيلية له.
ملك جمال لبنا 
�أغنية «الطيارة» باللهجة اخلليجية ،وهي من كلمات ال�شاعر حيدر
ال�ساعدي  ،و�أحل��ان احمد العتباين  ،وتوزيع ح�سام كامل  ،و�إنتاج
اليف �ستايل �ستوديو ،وا�ستغرق ت�صويرها يومني ،وت�سعى كاميليا من
خاللها �إلى دخول ال�سوق اخلليجي والو�صول �إلى جمهوره.
من ناحية �أخرى ،مت طرح البو�سرت اخلا�ص بفيلم «املهراجا» الذي
الفناني زياد برجي وداليدا خليل ،وهو يحمل توقيع
يجمع بني
نْ
املخرج فاي حداد � ً
أي�ضا ،و�سوف ُيطرح يف �صاالت ال�سينما اللبنانية
يف  20دي�سمرباملقبل.

فايز السعيد إلى أوكرانيا
لتصوير «إذا تسألني»
ك�شف الفنان ف��اي��ز ال�سعيد عن
ت�صويره �أغنية جديدة على طريقة
الفيديو كليب بعنوان «�إذا ت�س�ألني»،
مب�شاركة الفنان وليد جا�سم ،يف
العا�صمة الأوكرانية كييف ،حتت
�إ�رشاف املخرج زياد خوري.
و�شارك «�سفري الأحلان» جمهوره،
عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
«�إن�ستغرام»� ،صورة من كوالي�س
ت�صوير الكليب ،وعلق عليها قائال:
«مع املخرج احلبيب زياد خوري
�أثناء ت�صوير �أغنية «�إذا ت�س�ألني»،
مع الفنان وليد جا�سم� ،إنتاج
كابانا للإنتاج الفني ،و�إ�رشاف
عام �إيلي خوري».

• فايز ال�سعيد

أحمد إيراج يحيي الذكرى العاشرة لرحيل علي المفيدي

• �إحمد ايراج

هيا الشعيبي تعاتب إحدى صديقاتها
على الهواء مباشرة

�أكدت الفنانة هيا ال�شعيبي �أن ال�صدمات واخليبات التي تلقتها
على م�ستوى الأ�صدقاء جعلتها تدرك قيمة عائلتها وزوجها.
وعاتبت «ال�شعيبي» ،خالل لقائها يف برنامج «ع ال�سيف»،
املذاع على �إحدى الف�ضائيات اخلليجية� ،إحدى �صديقاتها
لعدم ات�صالها واطمئنانها عليها عندما �أجرت العملية الأخرية،
وقالت« :عندي �صديقة عملت عمليات وتعبت و�أنا ما اتخليت
عنها لدرجة خليت زوجي يروح مع ابنها خلارج الكويت ،حتى
تلفون ما رفعت علي قالتلي حمدالله على ال�سالمة».
و�أ�ضافت« :وهي غري معذورة �سناب ووات�س كلو يتابع ،ولكن
�أقول هذي مو �صديقة ،واملواقف هي اتبني معدن النا�س ،و�أنا
للحني موا�صلة عيالها و�أحبهم و�أموت عليهم خ�صو�صا �أمها
و�أخواتها ،لكن �أقول الله ي�ساحمها واتعلمت من الدنيا مو
ب�رسعة اعطي قلبي حق �أي ان�سان قلبي ومايل كله حق عيايل
وزوجي» .وت�شارك الفنانة هيا ال�شعيبي يف بطولة امل�سل�سل
الكوميدي «�سواها البخت»� ،إلى جانب عدد من النجوم ،من
بينهم� :أحمد العونان ،حممد ال�صرييف ،بدور عبدالله ،هدى
حمدان ،فهد البناي� ،شيالء �سبت ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف
حممد الكندري و�إخراج ح�سني �أبل.
وخا�ضت الفنانة هيا ال�شعيبي املاراثون الرم�ضاين املا�ضي
ك�ضيفة �رشف يف الربنامج الكوميدي «بلوك غ�شمرة » ،ت�أليف
�ساهر وخالد را�ضي الف�ضلي ،و�إخراج �أحمد الدوغجي ،و�شارك
يف بطولته :ح�سن البالم ،عبد النا�رص دروي�ش ،انت�صار
ال�رشاح ،فهد البناي� ،أحمد العونان وغريهم.

جديد جيني إسبر ...خماسية
«حب لإليجار»

• جيني
ا�سرب

�أح��ي��ا ال��ف��ن��ان �أح��م��د �إي���راج
ال��ذك��رى ال��ع��ا��شرة لرحيل
الفنان علي املفيدي ،الذي
تويف يوم � 28أكتوبر ،2008
بعد �رصاع طويل مع املر�ض.
ون�رش «�إي���راج» عرب ح�سابه
ال�����ش��خ�����ص��ي ع���ل���ى م��وق��ع
«�إن�ستغرام»� ،صورة جتمعه
بالفنان الراحل علي املفيدي
وعلق عليها ق��ائ�لا« :اليوم
ي�����ص��ادف ال��ذك��رى العا�رشة
لوفاة الفنان القدير الراحل
علي املفيدي ،رحمه الله،
�أ�س�أل الله العلي العظيم �أن
يجعل قربه رو�ضة من ريا�ض

اجلنة ..اللهم �آمني».
و�أ�ضاف ال تن�سوه من خال�ص
دعائكم ،فكم �أدخ��ل ال�رسور
يف قلوبنا ،ي�ستحق العم �أبو
ح�سني ال��دع��اء وه��ذا �أق��ل ما
ن�ستطيع تقدميه ل��ه ..الله
يرحمك يالغايل».
وانتهى الفنان �أحمد �إي��راج
حديثا ،من ت�صوير م�سل�سل
«ب�ين الأم�����س وال��ي��وم» ،من
ت�أليف �ضيف الله زيد و�إخراج
املخرج �أحمد الفردان ،و�شارك
يف بطولته نخبة من النجوم،
م��ن بينهم :غ��دي��ر ال�سبتي،
وحم��م��د ج���اب���ر ،و�شفيقة

يو�سف ،و�أحمد العونان ،ومي
عبد الله ،ون��واف ال�شمري،
وجمموعة من الأطفال.
يذكر �أن �أحمد �إي���راج �شارك
يف بطولة م�سل�سل «روتني»،
الذي عر�ض يف رم�ضان ،2018
�إل���ى ج��ان��ب نخبة م��ن �أب��رز
جنوم اخلليج ،منهم� :إلهام
ال��ف�����ض��ال��ة ،وخ��ال��د �أم�ي�ن،
وحممد املن�صور ،و�شيماء
علي ،وغدير ال�سبتي ،وهند
ال��ب��ل��و���ش��ي ،وم��ه��ا حممد،
و�آخ����رون ،وه��و م��ن ت�أليف
على دوح��ان ،و�إخ��راج عي�سى
ذياب.

�أعلنت الفنانة ال�سورية جيني �أ�سرب بدء ت�صوير
م�شاهدها يف خما�سية «حب للإيجار» ،من م�سل�سل
«عن الهوى واجل��وى» ،حتت �إدارة املخرج فادي
�سليم .ون�رشت «جيني» ،عرب خا�صية « »storyعلى
موقع «�إن�ستغرام» ،فيديو م�صورا من كوالي�س ت�صوير
العمل ،قائلة�« :أنا �أول يوم بت�صوير خما�سية «حب
للإيجار» ب�شخ�صية جديدة ا�سمها «رزان» ،وطبعا
حبيت اللوك».
وي�شارك يف خما�سية «ح��ب ل�ل�إي��ج��ار» نخبة من
جنوم الدراما ال�سورية ،من بينهم :وفاء مو�صللي،
علي �سكر ،توالي هارون ،عال با�شا ،جمال العلي
و�آخرون ،وتدور �أحداثها حول رب �أ�رسة يحلم طوال
حياته ب�أن يرزق بولد في�صب حقده على بناته الثالث
ويعاملهن بق�سوة وكراهية لتعذر حتقيق �أمنيته ،ما
يدفع �إحداهن «�أ�سرب» لرتك املنزل واالجتاه للعمل
مبهنة غري �سوية هرب ًا من �سلوك والدها ،فيجربهن
الأخ�ير على نبذها� ،أم��ا �شقيقتها الثانية فتختار
الزواج للم�صلحة من رجل م�صاب مبر�ض مينعه من
�إجناب الأطفال بهدف �إنقاذ والدتها و�شقيقتها الثالثة
من تعذيب والدها ،وهو بدوره ير�ضى بزواج والدته
التي ت�رص دائم ًا على ذلك كي ترى �أحفادها.
ي�شار �إلى �أن م�سل�سل «فر�صة �أخرية» �آخر عمل درامي
�شاركت فيه الفنانة جيني �أ�سرب� ،إلى جانب عدد من
جنوم الدراما ال�سورية واللبنانية ،منهم :دارين
حمزة ،وحممد الأحمد ،و�أ�سعد ف�ضة ،وفاديا خطاب،
و�ضحى الدب�س ،ومعت�صم النهار ..و�آخرون ،وهو
من ت�أليف فهد مرعي ،و�إخراج فهد مريي

• علي املفيدي

المانع مع فيصل بوغازي
والفرج في لندن

���ش��ارك الفنان
م��ب��ارك املانع
ج������م������ه������وره
ومتابعيه ،عرب
ح�سابه ال�شخ�صي
ع����ل����ى م���وق���ع
«�إن�����س��ت��غ��رام»،
ب�صورة جتمعه
بكل م��ن في�صل
بوغازي و�سلطان
الفرج يف لندن.
وعلق «املانع»،
ع��ل��ى ال�����ص��ورة
قائالً« :مع �أقوى
• مبارك املانع
واح������د ب��ل��ن��دن
حالي ًا في�صل بوغازي ..و�أكرث واحد �ضحكني بلندن �سلطان
الفرج ..طلعه ما لها حل».
و�شارك الفنان مبارك املانع ،يف بطولة العمل الدرامي
الذي يحمل عنوان «حبيبي حياتي» ،وهو من بطولة انت�صار
ال�رشاح ،وزهرة عرفات ،و�أحمد العونان ،ومنى �شداد،
و�شوق ،ومن ت�أليف فوزية الدراع ،ومن �إخراج خالد را�ضي
الف�ضايل.
• هيا ال�شعيبي

علي كاكولي :أستقبل
الصدمات بصدر رحب
�شارك الفنان علي كاكويل
جمهوره ومتابعيه ،عرب
ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي على
«�إن�ستغرام» ،ب�صورة ظهر
م��ن خ�لال��ه��ا وه���و يفتح
ذراع��ي��ه ليوجه ر�سالة
للبع�ض ح��ول ال�صدمات
ال��ت��ي ي��ت�لاق��اه��ا منهم
وط��ري��ق��ة تعامله التي
حتول هذه ال�صدمات �إلى
�شيء.
• علي كاكويل
وع��ل��ق «ك���اك���ويل» على
�صورته ،قائال« :يف كل م��رة يعتقدون ب ��أن �أفعالهم
بالن�سبة يل �صدمة ،ولكن ال�صدمة الأك�بر لهم ب�أنني
ا�ستقبلها برحابة �صدر لأنني �شخ�ص �أقر�أ ما بني ال�سطور
وندور يف نف�س الدائرة».
اجلدير بالذكر �أن املطرب علي كاكويل طرح م�ؤخرا �أغنية
بعنوان «ماما �سلوى» ،وهي �أغنية موجهة للمرحومة
«ال�شيخة �سلوى �صباح الأحمد ال�صباح» ،ونالت �إعجاب
اجلميع وقت طرحها.
كما طرح �أي�ضا �أغنية «من ورد عمري»� ،أحل��ان فهد
النا�رص ،كلمات عبد الله العماين ،توزيع يعقوب،
وتريات �أحمد فرحات ،جيتار �رشيف �سعيد ،ناي حممد
عاطف ،قانون عمر ال�صواف ،مهند�س حممد عد�س،
ا�ستوديو �صوت املو�سيقى �صوت احلب� ،إيقاعات علي
عبدالنبي ،كورال جمموعة فهد النا�رص.

هبة نور تعود إلى األضواء

بمسلسل الحرملك
ب��ع��د ان�����ش��غ��ال و�سائل
وم�����واق�����ع ال���ت���وا����ص���ل
االج��ت��م��اع��ي بخرب ع��ودة
املمثلة ال�سورية هبة نور
�إلى الأ�ضواء ،بعد غيابها
ملدة � 4سنوات ،ا�ستطاعت
احدى املحطات التوا�صل
م��ع ه��ب��ة و�أج�����رت معها
���وارا ح�
���صري��ا حتدثت
ًّ
ح� ً
فيه عن �أنها �ستعود من
خالل م�سل�سل «احلرملك»،
كبطلة �أ�سا�سية يف العمل،
�إل���ى ج��ان��ب �أمل���ع جنوم
الدراما ال�سورية.
هبة ف�ضلت عدم التحدث
عن تفا�صيل العمل ،و�أن
ترتكه مفاج�أة جلمهورها،
ولكنها وعدت ب� ّأن العودة
�ستكون قوية .كما حتدثت
ع��ن ال��ط��ف��ل «ت��ي��م» ال��ذي
�شغل و���س��ائ��ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،ب��وج��وده
الدائم معها .فهل يا ترى
هو ابنها؟ �أم �إنه طفل �أحد
�أقربائها؟

• هبه
نور

