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أحالم بإطاللة مخملية جريئة
م��������ن ج����دي����د
�أذه��ل��ت الفنانة
االم�����ارات�����ي�����ة
�أح�لام جمهورها
ب����ج����دي����ده����ا
وظ��ه��وره��ا عرب
مواقع التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي
باطاللة خمملية
ف��خ��م��ة وال��ت��ي
ح��م��ل��ت توقيع
بوتيغا فينيتا
و�أظهرت ر�شاقتها
م��رة �أخ��رى بعد
�أن ذكرت م�سبق ًا
�أن���ه���ا خ�ضعت
• أحالم
ل��ن��ظ��ام غ��ذائ��ي
�صارم خالل الفرتة املا�ضية.
ت�ألقت الفنانة �أحالم بف�ستان خمملي من اللون الربتقايل ب�أكمام
طويلة كما ت�ألقت مبكياج ثقيل نا�سب مالحمها وف�ستانها �أما
�شعرها الطويل فهو �أكرث ما لفت انتباه متابعيها ونال اعجابهم
جميع ًا.
الفنانة �أحالم ك�شفت �أن اطاللتها اجلديدة هي لأغنيتها اجلديدة
التي �أطلقتها «احلف» والتي هي من كلمات ال�شاعر قو�س و�أحلان
بازل وتوزيع ه�شام ال�سكران.
�أغنية «احلف» للفنانة االماراتية �أحالم ح�صدت كم ًا هائ ً
ال من
التعليقات اجلميلة من زمالئها النجوم ونالت اعجابهم بجدارة
لذوقها العاطفي و�أ�سلوبها الرفيع.

«غانم راعي التاكسي» يجمع
هدى صالح وأحمد العونان

ك�شفت الفنانة
ه��دى �صالح عرب
ح�����س��اب��ه��ا على
«ان�����س��ت��غ��رام»،
عن عملها الفني
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي
اجل���دي���د ال���ذي
ي���ح���م���ل ا����س���م
«غامن».
ون�رشت «هدى»،
�������ص������ورة م��ن
كوالي�س العمل
وع��ل��ق��ت عليها
قائلة« :ت�صوير
فيلم غ��امن راعي
التاك�سي».
• هدى صالح
و���ش��ارك��ت هدى
�صالح حدي ًثا يف
م�سل�سل «حكايات �صغرية» ،بطولة نخبة من جنوم الدراما
اخلليجية� ،أبرزهم هنادي الكندري ،وعبري �أحمد ،وحممد
احل��داد ،وزه��رة اخلرجي ،ومي عبدالله ،وجمال الردهان،
و�آخ��رون ،وهو من ت�أليف عبد املح�سن الرو�ضان ،و�إخراج
�سلطان خ�رسوه ،وامل�سل�سل مكون من جمموعة ق�ص�ص ق�صرية
تقع يف ثنائية وثالثية وخما�سية و�سباعية ،وكل منها حتمل
�أ�سماء خمتلفة ،منها« :حالة حنان» و«عري�س ليلة خمي�س»
و«م�ضاوي �أكلها الذيب» ..وغريها.

فيلم سعودي جديد يشارك

بمهرجان القاهرة السينمائي
ي�شارك الفيلم ال�سعودي
«عمرة والعر�س الثاين»،
�ضمن م�سابقة �آفاق ال�سينما
العربية ،بالدورة  40من
مهرجان القاهرة ال�سينمائي
الدويل.
ويعد الفيلم ال��ذي يخرجه
املخرج ال�سعودي ال�شاب،
حممود �صباغ ،هو التجربة
الثانية له ،كما �أنه منتجه
�أي�ضا ،وجرى ت�صوير العمل
كامال داخل اململكة ،ولعب
بطولته ال�شيماء طيب،
وحممد احل��م��دان ،و�سارة
ال�شامخ ،و�آخرون.
�م��رة والعر�س الثاين»،
َ
«ع� ْ
يك�شف م��ا ت��ك��اب��ده ام���ر�أة
حتمي كينونتها الأنثوية،
ربة
حيث تدور الأحداث حول ّ
منزل ،يف الرابعة والأربعني

• بسمة
بوسيل

م��ن ال��ع��م��ر ،وتعي�ش مع
زوج��ه��ا امل��ت��ق��اع��د ،حياة
ع��ادي��ة� ،إل���ى �أن تكت�شف
�أن��ه ينوي ال��زواج من فتاة
�شابة ،فيحدث حتول كبري
يف ح��ي��ات��ه��ا ،ال��ت��ي تبد�أ
يف ال��ت��ف��ك��ك ،ث��م تتوالى
الأح����داث ،يف اط���ار ر�ؤي��ة
�سينمائية ت�ستعر�ض الكثري
من تفا�صيل احلياة اليومية
يف املجتمع ال�سعودي.
جدير بالذكر �أن الفيلم �شارك،
خالل �أكتوبر املا�ضي� ،ضمن
فعاليات م��ه��رج��ان لندن
ال�سينمائي الدويل ،كعر�ض
عاملي �أول ،و�سط احتفاء
جماهريى ونقدي كبريين،
وح�رض عر�ضه جمهور كبري،
ملأ �صالة العر�ض ب�سينما
«فيو» ،يف و�سط لندن.

دنيا بطمة توجه الشكر

مجرد رأي

للبطماويين بعد حصولها

العصر الذهبي للدراما اإلذاعية

على جائزة «»BAMA

م�شعل ال�سعيد

وجهت الفنانة دنيا بطمة ال�شكر لكل من �شارك يف دعمها للح�صول
على جائزة « ،»BAMAك�أف�ضل فنانة �صاعدة يف ال�رشق الأو�سط
لعام .2018
ون�رشت «بطمة» �صورة لها من احلفل الذي �أقيم يف مدينة
«لو�س �أجنلو�س» الأمريكية ،عرب ح�سابها على تطبيق
«�سناب ���ش��ات» ،وعلقت عليها قائلة�« :شكرا لكل
البطماويني وكل والد بالدي يل �صوتوا ليا للفوز
باجلائزة العاملية الباما ،كنتم يد واحدة فرحتوين
و�شكرا لعائلتي وزوجي �أحبكم جميعا».
وبدوره ،حر�ص املنتج البحريني حممد الرتك
على تهنئة زوجته دنيا بطمة بهذه اجلائزة،
عرب ح�سابه على موقع «ان�ستغرام» ،قائال:
«مربوك مللكتي ك�أف�ضل فنانة �صاعدة يف
ال�رشق الأو�سط».
وك�شفت الفنانة دنيا بطمة ،م�ؤخرا ،عن
حت�ضريها لعمل غنائي جديد ،دون �أن
تف�صح عن تفا�صيله ،ومن املقرر طرحه
خالل الفرتة املقبلة.
يذكر �أن فيديو كليب �أغنية «علمتني» كان �آخر �أعمال الفنانة
دنيا بطمة ،الذي طرحته عرب قناتها الر�سمية على موقع
«يوتيوب» ،والأغنية من كلمات �أحمد �صربي ،و�أحلان �سعيد
االمام ،وتوزيع خليفة وزياد زميان.

• دنيا
بطمة

أحمد إيراج يهنئ براك البراك

ال�شك ان الإذاعة و�سيلة �إعالمية مهمة للغاية ال تقل اهمية
عن التلفزيون وال�صحف ،فهي و�سيلة م�سموعة والتلفزيون
و�سيلة مرئية وال�صحف و�سائل مقروءة ،و�س�أكون واقعيا يف
طرحي وال اذهب بكم بعيدا عن الواقع ،دراما الإذاعة كان لها
�شنة ورنة يف �سبعينات وثمانينات القرن املا�ضي ثم ا�صابها
ركود مع ان الإنتاج الدرامي م�ستمر ،ومنذ � 5سنوات بد�أت
الدراما ع�رصها الذهبي الثاين بعد ع�رصها االول يف التاريخ
الذي ذكرته لكم خا�صة مو�سم رم�ضان ،وبعد ان ت�سلم ال�شيخ
فهد املبارك دفة الإذاعة اعطى الدراما الإذاعية جل اهتمامه
ومنح �صالحية وا�سعة ملراقب الدراما ،ففتحت الأبواب
للكتاب والفنانني وا�صدر وكيل الإذاعة �أمره بالعمل طوال
العام فبد�أت امل�سل�سالت الإذاعية ي�سبق بع�ضها البع�ض وبد�أ
الفنانون يتوافدون على الإذاعة فرادى وجماعات ،فما ينتهي
م�سل�سل حتى يبدا م�سل�سل �آخر مبا يف ذلك م�سل�سل «بنقول
لكم �سالفة» ال��ذي يعمل ط��وال العام �إال مو�سم رم�ضان،
و�أ�صبحت مراقبة الدراما يف الإذاعة ملتقى الفنانني ونادي ًا
فني ًا يلتقي به اجلميع بدعم من وكيل الإذاعة ،وك�أن ل�سان
حال دراما الإذاعة يقول« :عيد ب�أي حال عدت يا عيد»،هذا
الأمر ايها ال�سادة ي�سعدنا كثريا ،فم�سل�سالت الإذاع��ة لها
طابعها اخلا�ص ولها متابعوها الكرث رغم وجود و�سائل
توا�صل االجتماعي ،رمبا ظن البع�ض ان التمثيل الإذاعي عمل
�سهل ال يقا�س بالوقوف �أمام الكامريا ،واحلق ان الوقوف
وراء املايك من ال�صعوبة مبكان ،لأنك ت�ؤدي �صوتا وتخاطب
عقول وقلوب النا�س ،وهنا مكمن ال�صعوبة ،هنيئا لوزارة
الإعالم عودة الع�رص الذهبي لدراما الإذاعة ،وهنيئا للكتاب
واملخرجني والفنانني على هذا التوا�صل منقطع النظري مع
اجلميع ،نتمنى لدراما الإذاع��ة مزيدا من التقدم والنجاح
والى االمام.

بصدور كتابه الجديد

�شارك الفنان �أحمد �إي��راج جمهوره وحمبيه ،عرب
ح�سابه الر�سمي على «ان�ستغرام» ،مبجموعة من
ال�صور مع �صديقه املخرج ب��راك ال�براك ،والذي
احتفل ب����أول كتاب ل��ه مبعر�ض الكويت ال��دويل
للكتاب ،وطالب «�إيراج» حمبيه بالوقوف بجانبه يف
هذا اليوم لأنه خارج الكويت.
وعلق «�إيراج» على ال�صور وقال�« :أخي و�صديقي وزميل
الدرا�سة يف الغربة و�رشيكي يف الطموح والعمل
املخرج والكاتب براك الرباك� ،شهدت بداية �شغفك
للكتابة منذ �أيام درا�ستنا يف م�رص وليايل القاهرة
الباردة ت�شهد على ما �أق��ول فكنا جنل�س ونحت�سي
ال�شاي والقهوة بعد يوم درا�سي طويل و�أ�ستمع �إلى
حماوالتك يف الكتابة».
و�أ�ضاف« :واليوم �أنا �سعيد �أن هذه املحاوالت �أ�صبحت
حلما حتقق با�صدار �أول كتاب لك اين �أعلمك كلمات..
ال تت�صور مدى فرحتي يف اجن��ازك لأن��ك ت�ستحقه
بالفعل ..فمن جد وجد».
وتابع�« :أحبائي اليوم اخلمي�س من ال�ساعة الثامنة
وحتى التا�سعة م�ساء حفل توقيع على كتاب �أخي
العزيز ب��راك ال�براك يف معر�ض الكويت الدويل
للكتاب يف جناح �آفاق و�أنا للأ�سف خارج البالد وال
�أ�ستطيع م�شاركته الفرحة �أمتنى �أن ت�سدوا مكاين ان
�سمحت لكم الفر�صة».
يذكر �أن �أحمد �إيراج �شارك يف بطولة م�سل�سل «روتني»،
الذي عر�ض يف رم�ضان � ،2018إلى جانب نخبة من

بطاقة فنية
�إل��ى الإع�لام��ي��ة العربية
الناجحة عزيزة نايت،
ن���ب���ارك ل���ك جن��اح��ك يف
براجمك املوجهة ونقول
ل����ك« :ع���ن���دم���ا جتتمع
املوهبة بالثقافة وح�سن
االط�لال��ة ي��ك��ون النجاح
حتمياً ،وانت كذلك نتمنى
ل��ك م��زي��د ًا م��ن النجاح
والت�ألق».
• عزيزة نايت
• أحمد إيراج

�أبرز جنوم اخلليج ،منهم :الهام الف�ضالة وخالد �أمني
وحممد املن�صور و�شيماء علي وغدير ال�سبتي وهند
البلو�شي ومها حممد و�آخرين ،وهو من ت�أليف علي
دوحان ،و�إخراج عي�سى ذياب.

مها محمد تنشر صورة البنتها

• مها محمد

بسمة بوسيل تقرر العودة للغناء
مع زوجها تامر حسني
تناقل رواد مواقع التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو للفنانة
وم�صممة الأزياء ب�سمة بو�سيل ظهرت به وهي تغني باللغة
الفرن�سية برفقة زوجها الفنان تامر ح�سني يف احدى
املنا�سبات.
و�أبهرت بو�سيل احل�ضور ب�أدائها للأغنية باللغة الفرن�سية
ب�شكل احرتايف ومتميز ،وبعد انتهائها عانقت زوجها تامر
ح�سني ،ال��ذي �شاركها الغناء ،و�سط �أ�صوات ال�صيحات
والت�صفيق.
وانت�رش الفيديو على نطاق وا�سع وتفاعل معه الن�شطاء،
حيث ت�ساءل البع�ض حول ما اذا كانت ب�سمة بو�سيل ترغب يف
العودة جمددا �إلى الغناء بعد اعتزالها والتوجه �إلى عامل
ت�صميم الأزياء والتجميل.
كانت بو�سيل اعتزلت الفن متاما بطلب من زوجها تامر
ح�سني من �أجل الدرا�سة والتفرغ ملجال «نوري�شن»،
• تامر حسني
وهو علم التغذية ،وح�صلت على الدكتوراه ،كما
اجتهت م�ؤخرا �إل��ى جمال التجميل.ورزقت ب�سمة
بو�سيل ،م�ؤخرا ،مبولودها اجلديد من زوجها الفنان تامر ح�سني ،يف �أحد امل�ست�شفيات
الأمريكية ،و�أطلقت عليه ا�سم «�آدم» ،وهو �أول مولود ذكر لهما ،بعد ابنتيهما «تاليا»
و«�أمايا».

���ش��ارك��ت ال��ف��ن��ان��ة م��ه��ا حممد،
جمهورها ومتابعيها عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»
ب ��أح��دث جل�سة ت�صوير لطفلتها
املولودة حديثا.
وظ��ه��رت الر�ضيعة يف ال�صور،
مت�ألقة باللون الأ�صفر ،وبجانبها
«ليمونة» ،مقطعة �أربعة �أجزاء،
وتت�شابه يف ال��ل��ون م��ع مالب�س
الطفلة ،وعلى ر�أ�سها طوق من الورد
امللون.
و�شاركت مها حممد ،يف ال�سباق
ال��رم�����ض��اين امل��ا���ض��ي ،مب�سل�سل
«روت���ي��ن» ،م���ن ب��ط��ول��ة ال��ه��ام
الف�ضالة ،وخالد �أم�ين ،وحممد
املن�صور ،و�شيماء علي ،وغدير
ال�سبتي ،و�أح��م��د �إي����راج ،وهند
البلو�شي ،وه��و من ت�أليف علي
دوحان ،و�إخراج عي�سى ذياب.

وخز إبرة
مقاطعة ال�ضيف وهو يتحدث على الهواء واع��ادة مقاطعته
املرة تلو الأخرى قبل ان يكمل اجابته ما هي �إال غباء �إعالمي
فج يجعلنا نكره الربنامج كله ،واحلق ان املخطئ ال�ضيف ال
املذيع ،ونحن �ضحية مذيعي الغفلة.

مسمار بلوح
تذكرون «م�رشف الرقعي ابو احل�صانية» يف م�رسحية «على
هامان يا فرعون» املت�سلط الدكتاتوري .يقولون ،والعهدة
على من قال« :احنا بريني ذمه انه اكو منتج متقم�ص �شخ�صيته
ومتفرعن على ربعه ،ومو م�صدق نف�سه» ،اقول« :يوا�ش يوا�ش
ام�سك نف�سك ال يطق فيك عرج ،ترى ماطار طري وارتفع �إال على
قمة را�سه وقع» ،يقولون وماودنا نقول ب�س يالله راح نقول:
«يا �شني ال�رسج على البقرة».

نادين تعتمد نظام ًا غذائي ًا قاسي ًا
استعداداً لـ«خمسة ونص»
ن�رشت الفنانة نادين جنيم عرب ح�سابها على «ان�ستا �ستوري» �صورة لها
وهي تتناول اخل�س ،م�شرية �إلى �أنها قررت البدء باعتماد نظام غذائي.
وكانت نادين جنيم ن�رشت قبل ع��دة �أي��ام فيديو وه��ي متار�س ريا�ضة
«البوك�سينغ» للمحافظة على لياقتها ،باال�ضافة �إلى فيديو ثالث ظهرت فيه
وهي تعود �إلى َق َ�ص ِة �شعرها الق�صري.
وت�أتي هذه اخلطوات ال�شكلية من قبل نادين جنيم ا�ستعداد ًا للبدء بت�صوير
م�سل�سل «خم�سة ون�ص» يف مطلع العام اجلديد  ،2019الذي �سوف يعر�ض يف
املو�سم الرم�ضاين املقبل.
وي�شارك نادين جنيم يف بطولة م�سل�سل «خم�سة ون�ص» الذي �سيتولى �إخراجه
فيليب �أ�سمر ،النجمان ال�سوريان ق�صي اخلويل ومعت�صم النهار.
وكانت نادين جنيم قد حققت جناح ًا كبري ًا يف م�سل�سل «طريق» الذي تقا�سمت
بطولته مع الفنان عابد فهد ،و�أخرجته ر�شا �رشبتجي ،بعد �أن كانت قد
�شاركت يف اجلزء الأول من م�سل�سل «الهيبة» و�أعلنت ان�سحابها من اجلزء
الثاين الذي عر�ض يف رم�ضان املا�ضي حتت عنوان «الهيبة -العودة»،
مربرة ال�سبب بكونه يعتمد على البطولة الرجالية ،وحلت مكانها
نيكول �سابا بدور جديد وقدمت �شخ�صية خمتلفة ال عالقة لها ب�شخ�صية
«عليا» التي قدمتها نادين يف اجلزء الأول من امل�سل�سل.

• نادين
جنيم

