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أحالم الصراف

نجوم الغناء يحيون
احتفاالت عيد اإلمارات

• �أحالم

األقدار

حتتفل الإم���ارات بعيدها الوطني يف يوم  2دي�سمرب من كل عام،
حيث تُ قام االحتفاالت واملهرجانات يف جميع �أنحاء االمارات بهذه
املنا�سبة.
وهذا العام تقام  3حفالت غنائية بهذه املنا�سبة يف مدينة دبي،
يحييها  5من �أبرز و �أملع جنوم الغناء يف العامل العربي.
البداية يف يوم  1دي�سمرب ،واحلفل الكبري املقام بحديقة الربج
«برج بارك دبي» وحتييه �أحالم ب�صحبة الفنان واملطرب العراقي
وليد ال�شامي.
�أما يف يوم  2دي�سمرب ،فيحيي ح�سني اجل�سمي حف ً
ال غنائي ًا
�ساهر ًا بحديقة الربج �أي�ض ًا ،و ذلك ب�صحبة الفنانة بلقي�س
فتحي.
ويف يوم  2دي�سمرب �أي�ض ًا� ،سيكون رواد القرية العاملية
بدبي على موعد مع ال�صوت الإم��ارات��ي اجلميل حمد
العامري ،يف حفل ميتد حتى ال�ساعات الأولى من �صباح
اليوم التايل.

م�شعل ال�سعيد

االقدار ،جمع لقدر واملعنى الق�ضاء الذي يق�ضي به الله
على عباده ،وقد انتج تلفزيون الكويت م�سل�سال جميال
عنوانه «االقدار» عام  1977كتبه وقام ببطولته الفنان
عبداحل�سني عبدالر�ضا رحمه الله ،وقام ب�إخراجه في�صل
ال�ضاحي ،عدد حلقات امل�سل�سل  11حلقة ،ومدة احللقة
 50دقيقة ،مثل يف هذا امل�سل�سل عبداحل�سني عبدالر�ضا
بدور حمود الطوا�ش� ،سعد الفرج بدور خليفة الدهان،
غامن ال�صالح ب��دور عي�سى الدهان ،ابراهيم ال�صالل
بدور بورا�شد ،خالد العبيد بدور بن �شطان ،عبدالعزيز
النم�ش بدور منرية الطوا�ش ،احمد م�ساعد بدور بدر،
بالإ�ضافة الى � :سعاد ح�سني ،ابت�سام ح�سني ،زكية
اخلنجي� ،سمري القالف ،ح�سني غلوم ،فيحان العربيد،
ح�سن عبدالر�سول ،امل�سل�سل يحكي ق�صة جميلة حدثت
يف اربعينات القرن املا�ضي على وجه التقريب ،وتدور
يف قالب كوميدي ،وت�ستمر االحداث حتى بداية نه�ضة
الكويت مع ظهور النفط ،وامل�سل�سل به الكثري من
عادات وتقاليد اهل الكويت يف املا�ضي ويظهر ال�صالت
الو�شيجة بني ابناء اخلليج الواحد خ�صو�صا العالقات
الوطيدة بني الكويتيني والبحرينيني ،وا�ستخدم م�ؤلف
العمل الكثري من اال�سماء الكويتية القدمية ،و�أظهر
جانبا من احلياة االقت�صادية يف كويت املا�ضي ،مبا يف
ذلك املقاهي القدمية ورحالت الغو�ص ،واالخالق الطيبة
التي جبل عليها اهل الكويت ،ورغم جناح هذا امل�سل�سل
واقبال النا�س على م�شاهدته اال انه مل ي�صل ملدى م�سل�سل
«االق��دار» الذي كتبه عبداالمري الرتكي ،انتهت ذاكرة
الفن.

• �أحالم ال�رصاف وهدى ح�سني

ق���ال���ت ال��ك��ات��ب��ة اح�ل�ام
ال����صراف ان��ه��ا انتهت من
كتابة م�سل�سلها اجلديد
«���س��ت ك���وم» وذك����رت انه
عمل كوميدي هادف يجمع
جنوم الكويت ودول اخلليج
والوطن العربي وهو مت�صل
ومنف�صل
بال�شخ�صيات
باالحداث وهو انتاج م�شرتك
بني الكويت وم�رص .جدير
بالذكر انها قد انتهت من
ت�سجيل م�سل�سلها االذاع��ي
«بنقولكم �سالفة» الذي لعب

ادوار البطولة فيه ابراهيم
ال�صالل ،جا�سم النبهان،
هدى ح�سني ،ابراهيم احلربي
وزه��رة اخلرجي وجمموعة
م��ن جن���وم ق��ط��اع ال��درام��ا
الكويت .وا�شارت الى انها
كانت يف بدايتها تكتب با�سم
م�ستعار وق��د ن��زل الكثري
من االعمال لها بالتلفزيون
ب��اال���س��م امل�ستعار ،وقد
اجرت «ال�شاهد» لقاء مطوال
مع احالم ال�رصاف �سنن�رشه
اال�سبوع املقبل.

بطاقة فنية
• ح�سني اجل�سمي

• بلقي�س

أصالة تثني على عبدالمجيد عبداهلل

• عبداملجيد عبدالله

تبادلت الفنانة ال�سورية �أ�صالة ،املدح واالطراءات مع
عبد املجيد عبدالله ،املغني وامللحن ال�سعودي ،عرب
�صفحتهما على موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت»،
بعدما �أثنى الأخري على الفنانة ال�سورية ،م�شي ًدا
ب�أدائها وتنوعها يف تقدمي الأغنية العربية بكافة
�ألوانها ب�صوتها العذب الذي يع�شقه املاليني حول
الوطن العربي.
البداية كانت ب�س�ؤال من �أح��د متابعي املطرب
ال�سعودي عبداملحيد عبدالله ،عن ر�أيه يف �أ�صالة،
فرد «�أ�صالة مغنية جبارة ما توقف عندها الألوان ما
�شاء الله ..خليجي م�رصي لبناين �صوت قادر متمكن
�شاطرة بال حدود �أحبها و�أحب �صوتها».
وردت الفنانة ال�سورية �أ�صالة ،على مدح
و�إثناء عبداملجيد عبدالله ،على �صوتها
وقدرتها يف تقدمي �أغنية قوية ومتنوعة،
حيث قالت «�آالف ومئات الآالف وماليني
ال�شكر ..و�أنا بع�شق �صوتك النقي
املبدع وكلك على بع�ضك يا رائع
ما يف منك».

طارق العلي يرفض المنصات اإلعالنية
����ش���ارك ال��ن��ج��م ط�����ارق العلي
جمهوره عرب ح�سابه الر�سمي على
«�إن�ستغرام» ،مبقطع م�صور رف�ض من
خالله فكرة ا�ستخدام ح�سابه كمن�صة
�إعالنية لراغبي ال�سمنة والنحافة.
ووجه «العلي» ،يف مقطع الفيديو
ر�سالة له�ؤالء الأ�شخا�ص ،وعلق
�ساخرا« :ل��و ت��ودون الإع�ل�ان عرب
ً
ح�سابي يجب �أن تعطوين �أجر هذه
حم��ذرا متابعيه من
الإع�لان��ات»،
ً

• زهرة
عرفات

التوا�صل مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص لأن يف
�أغلب احلاالت تكون هذه الإعالنات
كاذبة.
اجلدير بالذكر �أن طارق العلي يقوم
حاليا بالتح�ضري لفيلمه اجلديد،
الذي �سيقوم بت�صويره يف الكويت
مع املخرج رم�ضان خ�رسوه ،وذلك
بعد النجاح الكبري الذي حققه يف
فيلم ��سرب حمام مع النجم داود
ح�سني ،والذي نال عنه الكثري من

ذاكرة الفن

اجلوائز يف املهرجانات الدولية
ومنها مهرجان القاهرة ال�سينمائي
الدويل يف دورته املا�ضية.
وخا�ض «العلي» ،املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي بامل�سل�سل الكوميدي «واحد
مهم» ،من ت�أليف �ضيف الله زيد،
و�إخ���راج نعمان ح�سني ،و�شارك
يف بطولته فخرية خمي�س ،ومنى
�شداد ،وانت�صار ال�رشاح ،وخالد
املظفر ،و�آخرين.

زهرة عرفات تبدي سعادتها
بردود أفعال الجمهور
على «حبيبي حياتي»

�أع��رب��ت الفنانة زه��رة عرفات عن �سعادتها الكبرية
بردود �أفعال جمهورها حول م�سل�سل «حبيبي حياتي»،
املعرو�ض حاليا عرب احدى املحطات الكويتية.
ون�رشت «عرفات» ،عرب خا�صية « »storyعلى «ان�ستغرام»،
�صورة من تعليقات متابعيها ،وعلقت عليها�« :شكرا
فديتكم لكل كالمكم اجلميل عن العمل «حبيبي حياتي»،
احلمد لله ردود الأفعال اجلميلة ،وب�رصاحة ما كنت
متوقعتها �أبدا ،النا�س حبوا العمل بطريقة �أبهرتني».
«حبيبي حياتي» من بطولة :ح�سن البالم ،انت�صار
ال�رشاح ،و�أحمد العونان ،ومنى �شداد ،وهدى
�صالح ،مبارك املانع ،وعبدالعزيز الن�صار،
حممد الرم�ضان ،وغ�يره��م ،وم��ن ت�أليف
فوزية الدراع ،ومن �إخراج خالد الف�ضايل.
وك�شفت الفنانة زه��رة عرفات حديثا يف
ت�رصيحات �صحافية �أنها ت�ستعد خالل
الفرتة املقبلة لتنفيذ عدد من امل�شاريع
الفنية اخلا�صة ،منها �أعمال تلفزيونية و�أخرى
م�رسحية.

• �أ�صالة

بدرية أحمد
تعاني من مرض
نفسي
�أعلنت الفنانة الإماراتية بدرية
�أحمد عن �إ�صابتها مبر�ض نف�سي
منذ ف�ترة طويلة م���ؤك��دة انها
تخ�ضع لعالج نف�سي،
وحتدثت يف هذا الأمر قائلة�« :أنا ال
�أعاين من تقلبات مزاجية ،و�إمنا
من تقلبات نف�سية ..احلمد لله
وان �شاء الله تعدي على خري..
و�أنا �أخ�ضع للعالج النف�سي».
�أما عن مو�ضوع خلعها احلجاب
م���ؤخ��را وان ك��ان ل�ل�أم��ر عالقة
مبر�ضها ،ق��ال��ت ان ارت��داءه��ا
للحجاب وتقربها من الله م�ؤخر ًا
مل يكن �أمر ًا م�ؤقتاً ،و�أنها تعترب
احلجاب هو حجاب القلب والل�سان
و�أن احلجاب ال�رشعي يكمل هذا
الأمر.

نهديها ال��ى يف ال�رشقاوي
ال�شاعرة بنت ال�شاعر الكبري
علي ال�رشقاوي ،يف املت�ألقة
دائ��م��ا ممثلة وم��ذي��ع��ة ،يف
ال����شرق��اوي ب��ن��ت املحرق
والبحرين الغالية ،ونقول
ل���ك ،ان���ت ف��ن��ان��ة ناجحة
بامتياز ،ونتمني ان نراك
مت�ألقة ب��أع��م��ال جديدة،
والت��ن�����س��ي ي���ا يف ب��رام��ج
التلفزيون ،التي عرفناك من
خاللها ،ونتمنى لك مزيدا
من النجاح.

• في الشرقاوي

مسمار بلوح
البارح ال�ساعة ع�رش ون�ص م�ساء ،بثت «وكالة قيل وقال»
خرب موزين ،ي�ضيق اخللق ،تقول فيه ان فنانة مغرورة
رف�ضت تعطي ت�رصيحا ل�صحفية وكلمتها بعجرفة وكربياء
وقالت لها انتي �صحافية مبتدئة ،ما تعرفني ال�صحافة،
طلعت هالفنانة موب�س ممثلة ،بعد تفهم ال�صحافة وجذيه
راح ن�سميها الفنانة ال�صحافية ،النها جمعت بني موهبتني،
والظاهر باجر بت�صري كاتبة متميزة ،ب�رصاحة نهنيج علي
هالعبقرية برااااافو.

فخرية خميس تتمنى
الشفاء للدرمكي
حر�صت الفنانة فخرية خمي�س على دعم الفنان �سعود الدرمكي ،بعد
تعر�ضه لوعكة �صحية مفاجئة ،نقل على �إثرها �إلى امل�ست�شفى.
ون�رشت «فخرية» ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «�إن�ستغرام»،
�صورة «الدرمكي» وعلقت عليها قائلة�« :ألف ال ب�أ�س عليك �أخي و�صديقي
ورفيق امل�شوار �أبو معن ،الفنان والنجم العماين القدير �سعود الدرمكي
يرقد يف م�ست�شفى اجلامعة».
و�أ�ضافت�« :شكرا لفنانا وجنمنا وخمرجنا الدكتور طالب حممد ،وال�شكر
مو�صول �أي�ضا للمنتج واملخرج والنجم جا�سم البطا�شي ،لتوا�صله معي
والله مل �أكن �أعرف عن حالة الأ�ستاذ �سعود ربي ي�شفيه وي�شفي كل
مري�ض ..ويطول يف عمره و�أعماركم ن�س�ألكم الدعاء ..وجزاكم الله
ريا».
خ ً
ريا ،من ت�صوير امل�سل�سل الكوميدي
وانتهت الفنانة فخرية خمي�س� ،أخ ً
«�سواها البخت» ،من بطولة �أحمد العونان ،وهيا ال�شعيبي ،و�شيالء
�سبت ،وحممد ال�صرييف ،وبدور عبد الله ،وفهد البناي ،وهدى حمدان..
وغريهم ،وهو من ت�أليف حممد الكندري ،و�إخراج ح�سني �أبل.
وخا�ضت الفنانة فخرية خمي�س ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي بامل�سل�سل
الكوميدي «واحد مهم» ،بطولة الفنان طارق العلي ،وانت�صار ال�رشاح،
ومنى ال�شداد ،وحممد ال�صرييف ،وخالد املظفر ،وهدى حمدان ،وخالد
العجريب ،وهو من ت�أليف �ضيف الله زيد ،و�إخراج نعمان ح�سني.

وفاة ابن طالل سالمة بعد غيبوبة
دامت  8سنوات
فجع الفنان ال�سعودي طالل �سالمة بوفاة جنله
ال�شاب �أحمد ،عن عمر يناهز  16عاماً.
ويعود �سبب وف��اة ابن طالل �سالمة �إل��ى حادث
�سري تعر�ض له قبل فرتة طويلة� ،أدخل على اثره
العناية املركزة ل�سنوات ما �أدى لوفاته.
ومتت ال�صالة عليه بامل�سجد النبوي ال�رشيف
ام�����س ،ودف����ن يف م��ق�برة ب��ق��ي��ع ال��غ��رق��د يف
ال�سعودية.
وق� ّ�دم عبداملجيد عبدالله التعازي بوفاة ابن

طالل �سالمة ،قائالً« :خال�ص العزاء واملوا�ساة
حلبيبنا �أبو حممد طالل �سالمة يف وفاة ابنه �أحمد
ن�س�أل الله عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ويلهم �أ�رسته ال�صرب وال�سلوان».
وع�ّب�رّ ت الفنانة اليمنية بلقي�س ع��ن حزنها
لوفاة ابن طالل �سالمة ،قائلة« :خال�ص العزاء
واملوا�ساة لأخونا الفنان طالل �سالمة يف فقيده
الغايل �أحمد� ،أ�س�أل الله �أن يتغمده بوا�سع رحمته
و�أن يربط على قلب والديه اللهم �آمني».

• طالل �سالمة

