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حسام داغر يلعب دور المنتقم

هيفاء حسين من المسجد

أمام ماجد المصري في «زلزال»

يقدم الفنان ال�شاب ح�سام داغر يف م�سل�سل «زلزال»
دور «ربيع» وهو �شخ�صية انتقامية يفقد والده منذ
ال�صغر وتتولى �أم��ه رعايته وي�ستويل خاله على
امل�يراث ،وكثريا ما يعايره النا�س بجملة «يا ابن
�أماثل» يف �إ�شارة لأمه.
ويج�سد الفنان ماجد امل�رصي �شخ�صية «خال» ح�سام
داغر �ضمن �أحداث امل�سل�سل ،ويحاول الأخري االنتقام
منه وا�ستعادة ما �أخذه بعدة طرق.
جدير بالذكر �أن م�سل�سل «زل��زال» يت�ضمن نخبه من
النجوم وهم الفنان حممد رم�ضان ،ماجد امل�رصي،
ن�رسين �أم�ين ،حال �شيحا ،ح�سام داغ��ر ،هنادي
مهني� ،سلوى عثمان ،م�صطفى من�صور ،وغريهم من
النجوم وهو من �إنتاج �رشكة �سيرنچة للمنتج تامر
مر�سي� ،سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن �إخراج
�إبراهيم فخر.
كما ي�شارك داغر �أي�ضا يف م�سل�سل «الربن�سي�سة بي�سة»
ويقدم �شخ�صية مدر�س مير مبواقف كوميدية مع الأطفال
 ،بطولة الفنانة مي عز الدين  ،بو�سي ،حممد �أنور ،
حجاج عبد العظيم � ،سامي مغاوري� ،أمري امل�رصي،
�إميان ال�سيد ،مي ح�سن ،وغريهم من النجوم وهو من
�إنتاج �رشكه �سيرنچي� ،سيناريو وحوار م�صطفى عمر
وفاروق ه�شام ومن �إخراج �أكرم فريد.

• ح�سام داغر

إطالق العرض األول لفيلم «»back from 2038
في سينما ليلى جاليري
كتبت �سو�سن �أ�سعد وفالني فخري:

وح�ضور
برعاية وح�ضور ال�شيخ دعيج اخلليفة
بع�ض من جنوم فن الكويت منهم الفنان خالد الربيكي
وامل�صممة رجاء بدر و الفنانة مها حممد و املخرج
خالد ال�سليمان و غريهم  ،و بوجود ابطال الفيلم
الفنان القدير عبدالرحمن العقل واملذيعة رمي النجم
وحممد عا�شور و�إبراهيم ال�شيخلي ومرينا طلعت ،
بالإ�ضافة الى املخرج دخيل النبهان  ،اطلق املنتج
وامل�ؤلف مزيد املعو�رشجي العر�ض االول اخلا�ص
للفيلم ال�سينمائي اجلديد  back from 2038يف
�سينما ليلى جالريي م�ساء اول ام�س يف متام ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف م�ساء و يعترب هذا الفيلم مبثابة
اجلزء الثاين لفيلم  back to kuwait 82الذي حقق
جناح ًا يف دور العر�ض ال�سينمائية خالل الفرتة
ال�سابقة.
قبل ب��دء عر�ض الفيلم حت��دث بطل الفيلم الفنان
عبدالرحمن العقل قائال :بد�أنا ن�شهد يف الفرتة الأخرية
تطورا ملمو�سا يف �صناعة ال�سينما الكويتية وهناك
عنا�رص �شبابية مهمة بد�أت تقود دفة �صناعة و�إنتاج
الأفالم ال�سينمائية االمر الذي يب�رش باخلري.
وا�ضاف قائل ان �سبب م�شاركتي للفيلم هو دعم هذه
املحاوالت ال�شبابية ال�سينمائية حيث وجدت لديهم
افكارا جديدة كما انهم يحملون بداخلهم طموح ًا
كبريا وعاليا ور�سالة �سينمائية من خالل عدة ق�ضايا
حا�رضة ومعا�رصة يريدون اي�صالها ال��ى النا�س
وتوعية املجتمع بها .
وقال منتج وم�ؤلف الفيلم مزيد املعو�رشجي  :هذه
لي�ست التجربة االولى يل يف االنتاج ال�سينمائي حيث
�سبق يل ان �أنتجت قبلها فيلما والقى جناحا كبريا اثناء
عر�ضه يف دور ال�سينما واتوقع لهذا الفيلم احلايل
جناحا كبريا واقباال ملحوظا من قبل اجلمهور .
الفنان خالد الربيكي ق��ال :انا مع ع��ودة ال�سينما
الكويتية الى �سابق عهدها فنحن يف الكويت منتلك
كوادر �شبابية قوية لديهم فكر �سينمائي مميز وخمتلف
كما انني �شاركت ببع�ض الأفالم ال�سينمائية الكويتية
ووجدت النا�س متعط�شني للأفالم الكويتية ،اما ع�ضو
جمل�س ادارة �رشكة �سيني�سكيب ال�شيخ دعيج اخلليفة
وب�صفته راع��ي احلفل فعرب عن ر�أي��ه قائال� :أهنئ
ابطال الفيلم على جتربتهم هذه وا�شد على يد املنتج
ال�شاب مزيد املعو�رشجي على جتربته الرائعة هذه
و�أمتنى له اال�ستمرارية يف خطواته التي ي�سلكها

التضحية بأعمارنا

�شاركت النجمة هيفاء ح�سني جمهورها ،عرب
ح�سابها الر�سمي على موقع ال�صور والفيديو
«�إن�ستغرام» ،ب�صورة لها من امل�سجد الأق�صي،
حيث حر�صت علي زيارته على هام�ش تكرمي
الرئي�س الف�سطيني حممود عبا�س «�أب��و مازن»

لأ�رسة م�سل�سل «خيانة وطن».
وعلقت هيفاء ح�سني على ال�صورة وقالت« :حلظات ا�ستثنائية رغم ال�صعوبات وخطورة
الو�ضع ،لكن كانت �أروع زيارة وت�ستحق الت�ضحية ب�أعمارنا وهي زيارة امل�سجد الأق�صى
�أولى القبلتني ..احلمد لله الذي رزقنا زيارة البيت املقد�س والله يرزق اجلميع زيارته».
اجلدير بالذكر �أن �آخر �أعمال هيفاء ح�سني ،كان م�سل�سل «العذراء» ،الذي ي�شارك يف بطولته
كل من �شجون الهاجري ،وعبد الله الطليحي ،و�أحمد �إيراج ،ومرام البلو�شي ،وم�شاري
البالم ،وعبري �أحمد ،وهو من ت�أليف الكاتبني حممد وعلي �شم�س ،و�إخراج حممد القفا�ص.

• هيفاء ح�سني

منذر رياحنة ينتهي من تصوير

«ماذا لو ؟» استعداداً لعرضه في رمضان

• رمي النجم مع الزميلة فالني فخري

مبجال ال�سينما .
يذكر ان الفيلم ال�سينمائي اجلديد «back to 2038
 »Kuwaitمن �إنتاج املنتج مزيد املعو�رشجي ، ،ومن
بطولة جمموعة من املمثلني منهم عبدالرحمن العقل
وعي�سى املرزوق و الفنان امل�رصي بيومي ف�ؤاد وهو
من �إخراج دخيل النبهان وت�أليف مزيد املعو�رشجي.
وتدور �أح��داث الفيلم يف �إطار كوميدي ت�شويقي يف
قفزة بالزمن �إلى امل�ستقبل خالل العام  2038وكيف
�ستكون الكويت يف ذلك الوقت من الزمان وكيف �سيطر
الأولون على الب�رشية و اعدموا احلياة الطبيعية.

• م�شهد من الفيلم

«من البداية» لمحمد حماقي تقترب
من الـ  20مليون مشاهدة

• حممد حماقي

األقصى :أروع زيارة تستحق

تقرتب �أغنية «من البداية» للمطرب حممد حماقي من الو�صول
�إل��ى  20مليون م�شاهدة عرب موقع الفيديوهات العاملي
«يوتيوب» ،منذ طرحها يوم  24يناير املا�ضي.
الأغنية من كلمات �أمري طعيمة ،و�أحل��ان عمرو م�صطفى،
وتوزيع نادر حمدي وتعد الأغنية من �ضمن �أغاين �ألبومه
ؤخرا ،وتقول كلمات
اجلديد «كل يوم من ده» الذي طرحه م� ً
داميا يكون احلب كايف..
الأغنية «من البداية قولتلك �إن م�ش
ً
واحلياة ليها ح�سبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق
كتايف».
حممد حماقي �أقدم على خطوة جريئة خالل �ألبومه اجلديد
«كل يوم من ده» ،حيث طرح � 20أغنية كاملة ،تعاون من
خاللها مع العديد من ال�شعراء منهم �أمين بهجت قمر ،خالد
تاج الدين� ،أمري طعيمة ،وغريهم ،كما تعاون مع امللحنني
عمرو م�صطفى وحممد يحيى وللموزع نادر حمدي.

�أعلن الفنان منذر رياحنة االنتهاء من ت�صوير
م�سل�سله اجلديد «ماذا لو» ا�ستعدادا لعر�ضه
يف املو�سم الرم�ضاين املقبل .
وغرد «رياحنة» عرب ح�سابه ال�شخ�صي على
ّ
موقع «تويرت» ،قائال« :بف�ضل الله مت االنتهاء
من ت�صوير م�سل�سل «ماذا لو» مب�شاركة �أملع
النجوم اخلليجية و�إن �شاء الله اللقاء يف
رم�ضان».
و�أ�ضاف�« :شكر كبري لكل فرد ترك مل�سة كبرية
�أو �صغرية بهذا العمل� ..شكرا للجمهور
العربي املتواجد يف الكويت غمرتوين
مبحبتكم و�ألف �شكرا للكويت بلد العز والكرم
والثقافة والرقي».
«ماذا لو» تدور �أحداثه حول فكرة االختيارات
عندما يحتم على الإن�سان اتخاذ قرار ما اً
بدل

عن غريه ،وحتمل م�س�ؤولية ونتيجة اختياره
يف خمتلف جماالت احلياة.
ي�شارك يف بطولة العمل نخبة من النجوم
بينهم :نور الغندور� ،أ�سيل عمران ،خالد
�أمني ،روان مهدي ،ليلى عبد الله ،غرور
�صفر ،و�إخراج ح�سني د�شتي ،وت�أليف في�صل
البلو�شي.
وي��وا���ص��ل الفنان م��ن��ذر رياحنة ت�صوير
امل�سل�سل ال��ت��اري��خ��ي «احل��ل��اج» ،ال��ذي
�سيعر�ض يف املو�سم الرم�ضاين املقبل،
على �إحدى الف�ضائيات العربية ،وي�شارك يف
العمل جمموعة من جنوم الدراما من �سوريا
والأردن ،وهو من ت�أليف �أحمد املغربي،
�إخ���راج علي علي ،و�إن��ت��اج �إي���اد اخل��زوز
ويا�رس فهمي.

• منذر رياحنة

منة شلبي عن محمد صالح ورامي مالك:
«حاجة تشرح القلب»
حلت الفنانة منة �شلبي� ،ضيفة
على الإعالمية �إ�سعاد يون�س ،يف
حلقة الثالثاء من برنامج «�صاحبة
ال�����س��ع��ادة» ،امل���ذاع ع�بر ف�ضائية
« ،»dmcوحتدثت خالل احللقة عن
م�سريتها الفنية منذ بدايتها حتى الآن
و�أعمالها اجلديدة التي ت�شارك فيها.
وحتدثت ،عن �سعادتها بعد ح�صول
الفنان العاملي الأمريكي من �أ�صول
م����صري��ة رام���ي م��ال��ك ع��ل��ى جائزة
الأو���س��ك��ار ،قائلة« :ح��اج��ة ت�رشح
القلب ال�رصاحة اتب�سط �أوي �أنه من
�أ�صول م�رصية وجاب �سرية م�رص يف
اخلطاب وحاجة م�رشفة جدا ،متابعة
فيه نا�س بيبهجونا زي حممد �صالح
ورامي مالك حاجة بديعة ويف م�ستوى
جناح يدي �أمل ال يقدر ،و�أنت مركز
على نف�سك وزكي �أكيد هتو�صل».
وتابعت منة يف حديثها« ،م�ستحيل
ي��ك��ون يف ح��د ن��اج��ح ينتقد جناح
غريه ،ومن ينتقد جناح حد ،لديه
م�شكلة كبرية ،لأنه مل يحقق �أي �شيء
يف حياته وهو تعي�س».

• منة �شلبي

سيرين عبدالنور تنفي شائعة
خالفها مع تيم حسن
نفت الفنانة �سريين عبدالنور كل ال�شائعات
املتداولة حول وقوع خالف بينها وبني الفنان
تيم ح�سن يف كوالي�س م�سل�سل «الهيبة -احل�صاد»،
املقرر عر�ضه يف املو�سم الرم�ضاين املقبل.
ووج��ه��ت ���س�يري��ن ع�بر ح�سابها ع��ل��ى موقع
التدوينات الق�صرية تويرت ر�سالة قوية ملروجي
ال�شائعة قائلة« :احلب يقع بني جبل ونور الهيبة
واالحرتام املتبادل واملحبة بني تيم و�سريين،
وقفو تلفيق �أخبار وكذب».
م�سل�سل «الهيبة -احل�صاد» ،ي�شارك يف بطولته

بجانب �سريين عبدالنور كل من :تيم ح�سن ،منى
وا�صف� ،أوي�س خملالتي ،عبدو �شاهني ،وروزينا
الذق��اين ،وهو ت�أليف با�سم ال�سلكا ،و�إخراج
�سامر الربقاوي .
اجلدير بالذكر �أن �سريين عبد النور و�ضعت
مولودها الثاين الذي �أطلقت عليه كري�ستيانو،
وذلك خالل العام املا�ضي ،و�شاركها جمموعة
كبرية من جنوم الوطن العربي االحتفال من
خ�لال ع��دة ر�سائل عرب ح�ساباتهم الر�سمية
لتهنئتها به.

• �سريين عبدالنور

