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عمل كوميدي جديد

لصابرين وعلي ربيع

بثينة الرئيسي تهنئ شيماء

في رمضان المقبل

علي بمولودتها «الزين»
ح��ر���ص��ت ال��ف��ن��ان��ة بثينة
الرئي�سي على تهنئة �صديقتها
الفنانة �شيماء علي ،مبنا�سبة
قدوم مولودتها «الزين».
ون����شرت «الرئي�سي» ،عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على
ت��ط��ب��ي��ق «���س��ن��اب ���ش��ات»،
�صورة «�شيماء» وهي حتت�ضن
مولودتها «الزين» ،وعلقت
عليها قائلة�« :أل��ف حمدالله
على �سالمتك يا قلبي� ،ألف
حمدالله ي��ا رب ،و�أخ�ي�را
�شيوم ول��دت ويابت الزين
يالله باجر رايحة ابوقها
من امل�ست�شفى جهزي هدومها
وجنطتها».
و���ش��ارك��ت النجمتان بثينة
الرئي�سي و���ش��ي��م��اء علي،
م���ؤخ��را ،مب�سل�سل «حمطة
ان��ت��ظ��ار» ،ال���ذي ع��ر���ض يف

يا من شرى له من حالله عله
م�شعل ال�سعيد

املو�سم الرم�ضاين املا�ضي،
وهو من بطولة الفنان القدير
حممد املن�صور ،وعبد الله
بهمن ،وفوز ال�شطي ،واميان
احل�سيني ،و�أح�ل�ام ح�سن،
وبا�سمة حمادة ،و�صابرين
بور�شيد و�آخ��ري��ن ،وهو من
ت�أليف �أن��ف��ال الدوي�سان،
و�إخراج خالد جمال.
و��صرح��ت ال��ف��ن��ان��ة بثينة
الرئي�سي ،خالل لقائها يف
برنامج «ليايل الكويت»،
ب�أنها اعتذرت عن امل�شاركة
يف � 7أعمال عر�ضت عليها،
و�أن الرف�ض ج��اء ب�سبب �أن
�أغ��ل��ب الأع��م��ال املعرو�ضة
�أدوار قد قدمتها يف ال�سابق،
م�شرية �إل��ى �أنها تبحث عن
الدور الذي ي�ستفزها ويحرك
م�شاعرها.

• �صابرين

• بثينة الرئي�سي

بعد طرحها أغنية «خاين»

رويدا عطية تقدم رسالة شكر
واعتذار لمباركيها
وجهت الفنانة رويدا عطية ر�سالة �شكر
واعتذار ،عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
التدوينات الق�صرية «ت��وي�تر» ،لعدد
من حمبيها الذين حر�صوا على تهنئتها
بو�ضع مولودها الأول الذي �أطلقت عليه
ا�سم «زين».
وغردت رويدا عطية قائلة�« :شكرا حبايبي
لكل �شخ�ص باركلي ومتنى لزين طولة
العمر وال�صحة ،و�شكرا لكل الأق�لام
اللي باركت وكانت عم تهنيني مبحبة،
وبعتذر لو عم �أت�أخر بالرد ،ب�س حمبتكم

مجرد رأي

داميا بالقلب� ،شكرا ،ام زين».
وتعر�ضت روي��دا عطية لوعكة �صحية
�ألزمتها الفرا�ش بامل�ست�شفى ،يف بريوت،
منذ �أكرث من �أ�سبوعني ،وقررت ال�رشكة
املنتجة اطالق �أغنية «تعا» ،عرب قناة
رويدا اخلا�صة على «يوتيوب».
يذكر �أن �آخر �أعمال الفنانة رويدا عطية
كان فيديو كليب �أغنية «خاين» ،الذي
طرحته عرب موقع «يوتيوب» ،والأغنية
من كلمات و�أحلان عناد خوري ،وتوزيع
كرمي عبدالوهاب.

• رويدا
عطية

تعاقدت النجمة �صابرين على بطولة
م�سل�سل «فكرة مبليون جنيه» �أمام
النجم ال�شاب علي ربيع ،والذي
تكتبه ور�شة من امل�ؤلفني ال�شباب
ويخرجه وائل اح�سان ومقرر عر�ضه
يف �شهر رم�ضان املقبل ،لتخو�ض
�صابرين جتربة كوميدية جديدة
عليها بعيد ًا عن الأدوار اجلادة التي
قدمتها يف �أعمالها الأخرية.
و�أكدت �صابرين �أن عينها كانت على
تقدمي الكوميديا يف الفرتة الأخرية
وانتظرت و�صول دور منا�سب لها
تظهر به يف دراما رم�ضان املقبل،
الفتة �إلى �أن املخرج وائل اح�سان
عر�ض عليها «فكرة مبليون جنيه»
ووجدته عم ًال كوميديا جت�سد فيه
دور ًا خفيف ًا ولطيف ًا ،ويتنا�سب
مع ما تتطلع تقدميه لذلك وافقت
على العمل بعد قراءتها للحلقات
الأولى.
من ناحية �أخ��رى تنتظر �صابرين
عر�ض اجل��زء الثاين من م�سل�سل
«�أف���راح ابلي�س» ال��ذي انتهت من
ت�صويره منذ ف�ترة وي�����ش��ارك يف
بطولة العمل ج��م��ال �سليمان،
حممود عبداملغني ،منة ف�ضايل
و�أح��م��د �صفوت ،كمال �أبورية،
حممود اجلندي ،عفاف ر�شاد ،تامر
�ضيائي ،عمرو �صح�صاح ،نادية
ر���ش��اد� ،ضياء املريغني ،ماجد
ال�رشيف ،هنادي مهني ،ت�أليف
جمدي �صابر ،و�إخراج �أحمد �أمني.

هذا املثل الذي جعلته عنوان مو�ضوعي من الأمثال
الدارجة ويعني انك ت�شرتي من حر مالك ما تظن انه
ينفعك ويجلب لك ال�سعادة واذا بك تفاج�أ ب�أنك ا�شرتيت
هما على هم .تلفزيون الكويت ي�شرتي بع�ض امل�سل�سالت
بع�رشات الآالف من الدنانري الكويتية لي�سعد النا�س
بها ويجعلهم يتابعونها وال يدري ماذا يقول النا�س
عن هذه الأعمال التي كلفت الدولة املاليني ،النا�س
لي�سوا برا�ضني عن هذه الأعمال وهذا لي�س ر�أيي وال
ر�أي ال�صفحة الفنية و�إمنا نتيجة ا�ستطالع قمنا به.
كل النا�س متفقون على ان هذه الأعمال لي�س لها عالقة
بالبيئة الكويتية ،لي�س ذلك فح�سب و�إمنا ت�سيء �إلى
الأ�رسة الكويتية فكيف ي�شرتيها التلفزيون ويعر�ضها؟
نعلم ان هذا هو املوجود �إال ان هذا املوجود ال نريده،
فلم ت�شرتون من حاللكم العلل؟ وليت التلفزيون يقوم
با�ستطالع ي�أخذ من خالله �آراء النا�س كبارا و�صغارا
و�أطفاال ليعلموا ان النا�س تركوا م�شاهدة تلفزيون
الكويت ب�سبب هذه الأعمال ال�سيئة و�أ�صبحوا يتابعون
الربامج احلوارية والوثائقية والتاريخية والرتاثية
وبرامج امل�سابقات .اربطوا الأحزمة والت�شرتوا �إال
الأعمال الهادفة ،امتنعوا عن �رشاء هذه امل�سل�سالت
مرة ومرتني وثالثا و�سرتون النتيجة ،ك�أين ب�أ�صحاب
هذه الأعمال وقد قدموا �أعماال هادفة ،وح�سبوا لكم
�ألف ح�ساب ،،نحن ل�سنا مبجبورين على م�شاهدة ابن
عاق ميد يده على والدته ،وال ر�ؤية فتى يافع يتناول
املخدرات ،وال فتاة تقوم بت�رصفات مريبة ،وال جار
يغازل جارته ،وال غريب ي�سكن بيت �أ�رسة الميت لها
ب�صلة ،كفوا عن هذه الق�ص�ص التافهة واخجلوا من
انف�سكم واحرتموا جمتمعكم يا من تكتبون هذه الأخالق
الفا�سدة ،اجعلوا �ضمريكم ان كان حيا رقيبا عليكم،،
ويا تلفزيون الكويت ال تكن ممن ينطبق عليه قول
القائل :يا من �رشى له من حالله عله.

وخز إبرة
ال خري يف فن ال يراعي ثوابت املجتمع ،وال خري يف فن
يهول امل�شاكل االجتماعية ،ويدفع بغري املعقول �إلى ابعد
حد ،فن التقليد و�إعادة الق�ص�ص وتكرارها ومطها وتطويلها
حتى و�صل الأمر بال�سري قدما يف هدم البنية التحتية للفن،
وحتياتنا لفن الالفن.

رسالة رومانسية من هنا شيحة لزوجها

انفصال الممثل األميركي روبرت دي نيرو

�شاركت الفنانة هنا �شيحة جمهورها ،عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام» ،مبجموعة �صور
جتمعها بزوجها الفنان �أحمد فلوك�س� ،أثناء زيارتهما
�إلى دبي.
وك�شفت «هنا» ،يف جمموعة �صور رومان�سية� ،أنها
عرثت على ال�سعادة بعد بحث قائلة�« :أنا �أ�ؤمن باحلب..
احلب هو احلياة ،هو الرغبة يف الفرحة وم�شاركة
اجلميع بحبك وم�شاعرك ..رغبتك يف �إعالم الكون �أنك
يف حالة حب ،يف �أروع حالة حدثت لك يف حياتك..
ال�شعور بال�سعادة هو ما نبحث عنه منذ خلقنا حتى
حلظة مماتنا ..نحن دائما يف رحلة بحث م�ستمر عن
ال�سعادة» .و�أ�ضافت« :واذا بحثنا عن معنى ال�سعادة
لن جند معنى متفقا عليه ..هي حالة �شعورية جتعلك
تنب�ض باحلياة وحتب كل من وما حولك وت�شع بهجة
وحياة� ..شكر ًا لكل من �شاركنا ومتنى لنا دوام احلب
وال�سعادة ..نتمنى لكم كل احلب وال�سعادة».
وفاج�أ الثنائي جمهورهما حديثا ،بعقد قرانهما ،بعد
تردد الكثري من الأنباء حول ارتباطهما عاطف ًيا ،والتي
انتهت بح�سم الثنائي بعقد قرانهما.
وك��ان �آخ��ر الأعمال الفنية التي قدمتها هنا �شيحة
م�سل�سل «�أر�ض النفاق» مع الفنان حممد هنيدي ،وفيلم
«الديزل» مع الفنان حممد رم�ضان ،ويا�سمني �صربي،
وجمموعة من جنوم ال�سينما امل�رصية ،وحققت جناحا
كبريا وقت عر�ض الفيلم.

بح�سب موقع «ديلي ميل» الربيطاين ،مل يعد املمثل
احلائز جائزة الأو�سكار ،البالغ من العمر  75عاما،
وزوجته البالغة  63عاما ،يعي�شان معا ،وفقا
مل�صادر مقربة من الطرفني ،ومن املتوقع �أن يعلن
الزوجان عن انف�صالهما يف الأ�سابيع القادمة.
و�شوهد دي نريو يف حدث �سينمائي مبدينة نيويورك،
يوم االثنني املا�ضي ،دون زوجته ،ولديهما ولدان،
اليوت  20عاما ،وهيلني � 6سنوات .دي نريو ُيعرف
عنه �أنه متكتم ب�ش�أن ما يخ�ص عالقته الزوجية وحياته
الأ�رسية ،لكنه �رصح ذات مرة ب�أنه يعتقد �أن ابنهما
اليوت �أُ�صيب بالتوحد ب�سبب التطعيمات ،وقال عام
« :2017ان اللقاحات خطرة على بع�ض النا�س الذين

أحمد فلوكس« :أنا أؤمن بالحب»

هم �أ�صال معر�ضون للخطر» ،مو�ضحا �أن ابنه تغري
بني ع�شية و�ضحاها بعد تطعيمه.
كان املمثل الأمريكي �سابقا متزوجا من املمثلة «ديان
ابوت» ،من عام � 1976إلى عام � ،1988أجنب منها
رافاييل و«�أدري��ن��ا» ،ولديه ول��دان �آخ��ران ت��و�أم من
املمثلة توكي �سميث وهم ارون وجوليان .حتدث دي
نريو عن م�شاعره جتاه الزواج يف مقابلة تلفزيونية
عام  2013قائال ان �رس الزواج ال�سعيد هو الكثري من
الأخذ والعطاء ،و�أن تقف يف �أر�ض خا�صة بك ال حتيد
عنها حتى تظل حمافظا على احرتامك لنف�سك الذي
بد�أت العالقة به ،وهي معادلة �صعبة ،ويبدو �أن دي
نريو مل ي�ستطع النجاح يف حتقيقها.

• روبرت دي نريو

عمرو يوسف خارج أعمال رمضان الدرامية ويكتفي بالسينما

• هنا �شيحة و�أحمد فلوك�س

عمرو سعد :فخور بجائزة المهرجان
القومي للسينما

�أع��رب النجم عمرو �سعد عن �سعادته الكبرية
بح�صوله على جائزة التمثيل دور �أول رجال
عن دوره يف فيلم «موالنا» الذي مت عر�ضه العام
املا�ضي ،وذلك بحفل ختام املهرجان القومي
لل�سينما ،حيث مت �إعالن وت�سليم اجلوائز م�ساء
االحد.
وعلق �سعد على هذه اجلائزة من خالل ح�سابه
مبوقع «ان�ستغرام» قائالً« :امبارح كنت فخور اين
�أخدت جائزة املهرجان القومي لل�سينما ك�أف�ضل
ممثل �أوال الن دي اجلائزة اللي �أخدها زمان
عادل امام واحمد زكي وحممود عبد العزيز ونور
ال�رشيف وغريهم من النجوم العظيمة وثانيا
النها جائزة �أ�صلي م�ش م�رضوبة زي جوائز
وا�ستفتاءات كتري موجودة حوالينا دلوقتي احلمد
لله ..دعواتكم وت�شجيعكم ليا الفرتة اللي جاية
مهم قوي والله وهايكون اكرب جائزة».
ويف �سياق مت�صل ي�ست�أنف عمرو �سعد ت�صوير
م�شاهد م�سل�سله «بركة» خالل الأ�سابيع القليلة
املقبلة بعد ف�ترة من التوقف حيث يتبقى 3
�أ�سابيع ت�صوير ويتم االنتهاء من العمل نهائي ًا،
والعمل ي�شارك يف بطولته �إل��ى جانب عمرو
�سعد كل من هالة �صدقي ،ا�سالم جمال ،وكمال
�أبورية ،وحممد لطفي ،وعمر زهران ،وهنادي
مهنى ،وم�صطفى دروي�ش ،و�أحمد �سعيد ،وفتوح
�أحمد ،و�أحمد حالوة ،و�أنعام �سالو�سة ،ورامي
غيط ،والعمل من ت�أليف حممد ال�شواف و�إخراج
حممود كرمي.

عن زوجته بعد  20عام ًا

• عمرو �سعد �أثناء ح�صوله على اجلائزة

عاما متوا�صلة �شارك فيها مبوا�سم
بعد 11
ً
درام��ا رم�ضان ،ت�أكد ر�سم ًّيا خ��روج الفنان
عمرو يو�سف من مو�سم العام 2019ـ ب�سبب
عدم اكتمال املفاو�ضات على م�سل�سله اجلديد،
وقرر الرتكيز على بطولة فيلمه اجلديد «حملة
ف��رع��ون» ،مع املخرج حممد �سامي ،ومن
بطولة مي عمر ،كما بد�أ التح�ضري للم�شاركة
يف اجل��زء الثاين من فيلم «والد رزق» مع
النجم �أحمد عز.
عمرو يو�سف الذي عرف الطريق �إلى ال�شهرة بعد

م�شاركته يف م�سل�سل «الدايل» مع النجم الراحل
وعر�ض �ضمن مو�سم دراما رم�ضان
نور ال�رشيفُ ،
عاما واح ًدا دون امل�شاركة يف
يفوت ً
 ،2007مل ّ
وقدم �أعمالاً عدة �صنعت جنوميته،
املاراثونّ ،
منها« :نا�رص» ،و«هامن بنت با�شا» ،و«عايزة
�أجتوز» ،و«نونة امل�أذونة» ،و«طرف ثالث»،
و«ع��د ت��ن��ازيل» و«ظ��رف
و«ن�ي�ران �صديقة»،
ّ
ريا «طايع» ،وكان
ا�سود» ،و«غراند �أوتيل» و�أخ ً
من املقرر �أن يجدد التعاون يف العام  2019مع
�رشكة «ماغنوم» اململوكة لرامي امام ،ولكنه

دخل مفاو�ضات مع �رشكة «ال�رشوق» ،وحدث
االتفاق بالفعل ،ولكن تعثرّ امل�رشوع برمته
يف الأيام الأخرية ،ب�سبب االج��راءات اجلديدة
ل�رشاء حقوق بث امل�سل�سالت املقرر تطبيقها
على كل الف�ضائيات امل�رصية.
عمرو ب��د�أ بالفعل �أول تعاون له مع املنتج
ال�سبكي ،ببطولة فيلم «حملة فرعون» وي�شاركه
البطولة :مي عمر ،وحممد مم��دوح ،و�أحمد
داود ،وم�صطفى خاطر ،و�أحمد مالك ،وغريهم،
ومن �إخراج حممد �سامي

بعد إصابته في قدمه ...روجينا ألحمد زاهر« :سالمتك أنت غالي علينا»
وجهت الفنانة روجينا عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع «ان�ستغرام» ،ر�سالة ل�صديقها
الفنان �أحمد زاه��ر ،بعد �إ�صابته بجزع يف
القدم وفقدان اتزانه خالل حفل الفنان تامر
ح�سني م�ؤخرا ،وطالبته ب�أن يتعافى �رسيعا
ليذهبا مع ًا �إلى اجليم.
ون�رشت «روجينا» �صورة جتمعها بـ«زاهر»
وزوجته ،وعلقت عليها قائلة« :عايز تعرف
غالوتك طيب يا زوز �أن��ت غايل وغ��ايل �أوي
كمان حمدالله على �سالمتك يا �أبو البنات،
ربنا يحفظك ويخليلك �سندك وحبيبه عمرك
حبيبتي هدى والبنات ،هرنوح اجليم امتى
بقى ع�شان تكمل الفورمة ،ادل��ع يا �سيدي
علينا احنا موافقني ما هو �أنت الزوز».
وي�شارك �أحمد زاهر حديثا يف فيلم «زنزانة
 ،»7وي�شاركه بطولة الفيلم ن�ضال ال�شافعي،
ايهاب فهمي ،منة ف�ضايل ،رمي البارودي،
ومن �إخراج ابرام ن�ش�أت.
و�شارك الفنانان م�ؤخر ًا يف م�سل�سل «الطوفان»،
الذي حقق جناحا كبريا ،بطولة� :أحمد زاهر،
و�أي�ت�ن ع��ام��ر ،وم��اج��د امل����صري ،وب�رشى،
وفتحي عبد الوهاب ،ووف��اء عامر ،و�أحمد
بدير ،وروجينا ،وعبري �صربي ،ورامي وحيد،
وجن�لاء ب��در ،و�سيد رج��ب ،وعبري �صربي،
وحممد ع��ادل ،وايهاب فهمي ،وعدد �آخر من
النجوم ،ومن ت�أليف ب�شري الديك ،و�سيناريو
وحوار حممد رجاء ،و�إخراج خريي ب�شارة.

• روجينا

• �أحمد زاهر وزوجته

