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هند البلوشي
تفاجئ
جمهورها
بـ«نيو لوك»

مجرد رأي
كيف تكون فنان ًا ناجح ًا
م�شعل ال�سعيد
كل �إن�سان يف هذه الدنيا يبحث عن النجاح ويتمناه
وي�سعى �إليه ،وفيما يخ�ص الفنان الأمر كذلك ،فهو
يريد النجاح ويتمناه ،ولكن النجاح له �رشوطه
ومعايريه ،وال يتحقق �إال اذا حقق هذه ال�رشوط،
و�أهم هذه ال�رشوط عدم ا�ستعجال ال�شهرة ففي هذه
احلالة لن ينجح وحتى ان جنح لفرتة �سيرتاجع
الى الوراء ب�رسعة ،ومن �رشوط جناح الفنان اجلد
واملثابرة وال�صرب ،وال�سري قدما الى الإم��ام وان
يتعلم من �أخطاء غريه ،وان ال يي�أ�س وهناك �أمثلة
على ما �أقول ،فهذا الفنان الكبري ح�سن ح�سني ظل
ميثل قرابة ثالثني �سنة �أدوارا عادية وب�سيطة ومع ذلك
مل يي�أ�س بل ا�ستمر يعمل بجد واجتهاد حتى جاءته
الفر�صة وقد ا�رشف عمره على ال�ستني ف�رضب الأرقام
القيا�سية يف النجاح و�أ�صبح ا�سمه يف �أي عمل فني
عالمة جتارية لنجاحه ،و�صار اليوم عالمة فارقة
يف ال�سينما ،ونف�س الأمر ينطبق على الفنان الراحل
ح�سن عابدين ،كان ا�سما عابر ًا يف كثري من الأعمال
الفنية وظل يكافح ويعمل حتى اتته الفر�صه بعد ان
جتاوز اخلم�سني ف�صار بطال لكل الأعمال التي مثل
فيها �أواخر حياته وحلوايل ثمانية �سنوات ،ما اود
ان �أقوله �أن ا�ستعجال ال�شهرة من الأ�سباب املهمة يف
عدم جناح الفنان ،والأهم من كل ما ذكرت �أن يعرف
الفنان يف قرارة نف�سه ان الفن ر�سالة �سامية ذات
هدف �سامٍ  ،وعليه �أن يحقق هذه الر�سالة ،وان يلون
نف�سه وال يكون على منط واحد ،وان يكون ملتزم ًا
ويبتعد عن املهاترات الفنية والقيل والقيل ،وان
يحاول قدر الإمكان ان ال يظهر للنا�س حتى ال يحرق
نف�سه،واحلذر احلذر من الغرور فقد قالوا قدميا:
«قاتل الله الغرور ما �أعدله بد�أ ب�صاحبه فقتله»،هذه
الأمور يجب على كل فنان يريد النجاح �أن ي�ضعها يف
اعتباره وان ي�سري عليها ونتمنى للفنانني ال�شباب
النجاح .والله ويل التوفيق.

• هند البلو�شي

�شاركت الفنانة هند البلو�شي متابعيها ،عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «�سناب �شات»،
مبقطع فيديو لها من �صالون التجميل ،ك�شفت
فيه عن �إطاللتها اجلديدة.
وظهرت «هند» يف الفيديو وهي تق�ص �شعرها،
�إذ اعتمدت ق�صة �شعر فرن�سية ق�صرية ،وقامت
ب�صبغ �شعرها باللون الرمادي الغامق ،ما عك�س
جر�أة وقوة مالحمها ،و�أبدت �سعادتها بعد �أن
نال «اللوك اجلديد» �إعجاب ابنها ال�صغري.
وت�شارك الفنانة هند البلو�شي يف بطولة م�سل�سل
« 25دقيقة» �إل��ى جانب نخبة من النجوم من
بينهم :عبد الله بو�شهري ،هدى اخلطيب ،طيف،
�إبراهيم احلربي� ،سعود بو �شهري ،و�شيالء
�سبت ،ومن ت�أليف الكاتبة �سحاب ،و�إخراج
�سائد ب�شري الهواري ،ومن املتوقع عر�ضه خارج
املو�سم الرم�ضاين.
وخا�ضت الفنانة هند البلو�شي ،ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «روت�ي�ن» ،من
بطولة� :إلهام الف�ضالة ،وخالد �أمني ،وحممد
املن�صور ،و�شيماء علي ،وغدير ال�سبتي ،و�أحمد
�إيراج ،ومها حممد ،وغريهم ،وهو من ت�أليف
علي دوحان ،و�إخراج عي�سى ذياب.

نادين نجيم ترقص «السامري»
بالزي الكويتي

• نادين
جنيم

بطاقة فنية
نر�سلها مع خال�ص الود
واالح���ت��رام والتقدير
للفنان الكبري عبدالكرمي
ع��ب��دال��ق��ادر ،ال�صوت
اجلريح والفنان الذي
خرج بالأغنية الكويتية
ال��ى الف�ضاء الوا�سع،
عبدالكرمي عبد القادر
ال����ذي ���س��ب��ق م���ن قبله
واتعب من ج��اء بعده،
م�����س�يرة ف���ن ناجحة
للغاية ،و�أع��م��ال فنية
را�سخة يف ذاك��رة الفن،
وا�سم الميكن �أن ين�سى،
عبدالكرمي عبدالقادر.

• عبدالكرمي عبدالقادر

أبيض وأسود
• نادين جنيم بالزي الكويتي

�صورت املمثلة نادين جنيم احللقة الأخ�يرة من برنامج
ّ
«حمد �شو» ،و�سط ترحيب كبري من مقدم الربنامج حمد
القلم وال�شعب الكويتي ،وعدد كبري من اجلمهور اخلليجي
الذي �أحب �أن يكون موجود ًا يف الإ�ستديو خالل ت�صوير.
وقد حر�ص حمد القلم على ا�ستقبال نادين جنيم ،التي
مقدم الربنامج ب�أنها �أهم ممثلة عربية يف الوقت
و�صفها ّ
احل��ايل ،وهي كانت متجاوبة وطبيعية وعفوية مع كل
املفاج�آت التي �أعدها لها .و�أ�شار حمد القلم الى �أن الطلب

خالد المظفر في رمضان بـ«بالني
زماني» مع عبدالعزيز النصار

عيسى المرزوق يعلن عن طرح عمل
غنائي جديد بعنوان «باي باي»
�أع��ل��ن ال��ف��ن��ان عي�سى امل����رزوق عن
ا�ستعداده لطرح عمل غنائي بعنوان
«ب���اي ب���اي» خ�ل�ال الأي����ام القليلة
املقبلة.
ون�رش «املرزوق» عرب ح�سابه ال�شخ�صي

• خالد املظفر وعبدالعزيز الن�صار

ك�شف الفنان خالد املظفر عن م�شاركته يف امل�سل�سل الكوميدي «بالين
زماين» ،املقرر عر�ضه يف املاراثون الرم�ضاين املقبل.
و�شارك «املظفر» عرب ح�سابه على «�إن�ستغرام»� ،صورة جتمعه بالفنان
عبد العزيز الن�صار من كوالي�س ت�صوير العمل ،وعلق عليها قائلاً :
«قريبا يف رم�ضان ،امل�سل�سل الكوميدي «بالين زماين».
ؤخرا يف م�رسحية «مطلوب»� ،إلى جانب:
و�شارك الفنان خالد املظفر م� ً
عبد الله بهمن� ،شيالء �سبت ،خالد العجريب ،وعبد الله احلمادي،
وهي من ت�أليف جورج خباز ،و�إخراج عبد العزيز �صفر.
وخا�ض الفنان خالد املظفر ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي ،بامل�سل�سل
الكوميدي «واحد مهم» ،من ت�أليف �ضيف الله زيد ،و�إخراج نعمان
ح�سني ،وي�شارك يف بطولته :طارق العلي ،فخرية خمي�س ،منى
�شداد ،انت�صار ال�رشاح ،وخالد العجريب ..و�آخرون.

على احللقة كان كبري ًا جد ًا وهناك من �أبدى ا�ستعداد ًا لدفع
�ألف دينار كويتي ثمن التذكرة الواحدة مل�شاهدة نادين،
وم�ؤكد ًا �أن البع�ض ح�رض من ال�سعودية وقطع م�سافة ثالثة
�ساعات بال�سيارة لكي يتواجد خالل الت�صوير .
و�شاركت نادين جنيم متابعيها عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،بن�رش �صور وفيديوهات من احللقة وكوالي�سها
والتح�ضريات اخلا�صة بها ،مبا فيها املالب�س وال�شعر
واملاكياج.

• عي�سى املرزوق

�صورة جديدة له ،وعلق عليها قائال:
« Soon BYE BYEكلمات جبار� ،أحلان
علي �صابر ،توزيع حممد ال�شطي».
وط��رح الفنان عي�سى امل��رزوق خالل
مار�س احل��ايل �أغنية جديدة بعنوان
«ط�����اوو������س» ،عرب
قناته الر�سمية على
م��وق��ع «يوتيوب»،
وهي من كلمات علي
اخل��وار� ،أحل��ان فهد
نا�رص ،توزيع حممد
ال�شطي.
يذكر �أن فيلم «back
»2038
from
ه���و �أح�����دث �أع��م��ال
عي�سى امل����رزوق،
م��ن �إن��ت��اج وت�أليف
مزيد املعو�رشجي،
و�إخ����������راج دخ��ي��ل
ال���ن���ب���ه���ان ،وم���ن
بطولة :عبد الرحمن
ال���ع���ق���ل ،ب��ي��وم��ي
ف�ؤاد ،حممد عا�شور،
عي�سى امل����رزوق،
رمي النجم� ،إبراهيم
ال�شيخلي ،هنادي
ر����ش���ي���د ،وخ���ال���د
الفرحان ،وغريهم.

• �أمرية
حممد

جميل �أن يحرتم الفنان زميله الفنان ،و�سيئ �أنه مبجرد ان
يغيب هذا الفنان عنه حتى يغتابه ويتحدث عنه بالعاطل
والباطل ،مثل هذا الفنان منافق كذاب يظهر خالف ما
يبطن ،وعلى كل فنان �أال يتعامل معه بل ويتحا�شاه لي�س
ذلك فح�سب وامنا يحذر زمالءه منه ،الن مثل هذا ال�شخ�ص
قد يوقع فنان ًا وفنان ًا مب�شكلة لي�س لهما ذنب فيها ،ولن
يفلح ذو الوجهني ابدا لأن امره �سيك�شف عاجال �أو �آجال.

أميرة محمد في
«غصون في الوحل»
�شاركت الفنانة �أم�ي�رة حممد عرب
ح�سابها على «�إن�ستغرام»� ،صورة من
م�شهد يف م�سل�سلها اجلديد «غ�صون يف
الوحل» ،ال��ذي يعر�ض حاليا عرب
�إحدى املحطات اخلليجية.
وظهرت «�أمرية» يف ال�صورة حليقة
ال���ر�أ����س ،م��ع��رب��ة ع��ن �سعادتها
ب��ردود فعل اجلمهور ح��ول �أدائها
يف امل�سل�سل ،قائلة« :غ�صون يف
الوحل ابت�سام ..احلمد لله اين
قدرت او�صل لكم امل�شهد بال�صورة
املطلوبة �شكرا على كل الر�سايل
اللي و�صلتني اليوم �شكرا� ،أ�ستاذي
حممد دحام ال�شمري �شكرا للنجمة
هدى ح�سني».
«غ�صون يف الوحل» من بطولة هدى
ح�سني ،عبد الله ال��ط��راورة ،رمي
�أرح��م��ة ،ف��وز ال�شطي ،عبد الله
ال�سيف ،وعلي احل�سيني ..و�آخرين،
وهو من ت�أليف منى النوفلي ،و�إخراج
حممد دحام ال�شمري.
وخ��ا���ض��ت �أم�ي�رة حم��م��د ،ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي ك�ضيفة �رشف ،يف
م�سل�سل «بدون فلرت» ،من بطولة عبد
الله ال�سدحان ،ح�سن البالم ،نريمني
حم�سن ،و�أحمد العونان ،و�آخرين.

