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مليونا مشاهدة
لكليب «القمر» لمحمد رمضان
ي��ق�ترب فيديو كليب
«القمر» للنجم حممد
رم�ضان من  2مليون
م�شاهدة يف �أق���ل من
� 24ساعة ،بعد طرحه
على قناته ال�شخ�صية
مب��وق��ع «يوتيوب»،
ك��م��ا ت�����ص��درت��ري��ن��د
يوتيوب.
وك���ان ال��ن��ج��م حممد
رم�ضان ،قد طرح فيديو
كليب �أغنيته اجلديدة
«ال���ق���م���ر» ،الأح����د،
عرب قناته الر�سمية
• حممد رم�ضان
مبوقع الفيديوهات
«يوتيوب» ،من �إخراج
يا�رس �سامي ،و�إنتاج �رشكة �سيرنجي ،وذلك بعد عر�ض الكليب
للمرة الأولى يف حفله الغنائي الذي �أقامه اجلمعة املا�ضي
ب�ساحة مركز املنارة يف التجمع اخلام�س.
جدير بالذكر �أن حممد رم�ضان ي�صور م�شاهده يف م�سل�سل
«زلزال» ،املقرر عر�ضه خالل �شهر رم�ضان املقبل ،ت�أليف عبد
الرحيم كمال ،و�إخراج ابراهيم فخر ،و�إنتاج �رشكة �سيرنجي،
ي�شارك حممد رم�ضان يف امل�سل�سل حال �شيحة وماجد امل�رصي
ون�رسين �أمني وهنادي مهنا وح�سام داغر وم�صطفى من�صور
وعدد �آخر من الفنانني ،وي�سجل العمل تعاون حممد رم�ضان
الأول مع �رشكة �سيرنجي يف الدراما التلفزيونية.
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رؤى الصبان :ابتسامتي
من األلماس

• ر�ؤى
ال�صبان

م�شعل ال�سعيد

ك�شفت الفنانة ر�ؤى ال�صبان ،عن التح�ضري
لربنامج جديد مع تلفزيون دبي ،يف �شهر رم�ضان
جزءا ثان ًيا لربنامج
املقبل ،مو�ضحة �أنه �سيكون
ً
«�آخر الكالم» ،ولكن مع تغيري الديكور واال�سم،
وفكرة امل�سابقة � ً
أي�ضا.
و�أو�ضحت ال�صبان يف حديث خا�ص قالت انها
متوقفة هذه الفرتة عن التمثيل ،لأنه ي�أخذ وقتًا
ريا ،وهي ال متلك هذا الوقت حال ًيا ،م�ضيفة:
كث ً
«ولكني قدمت جمموعة جديدة من جموهرات «ر�ؤى
ال�صبان» ،حتمل ا�سم «تروبيكيل» ،و�أخرى تُ عرف
بـ «فرا�شات املاركيز» ،و�أ�شعر بال�سعادة البالغة
عند ر�ؤية الن�ساء وهن يرتدين من جموهراتي».
ونفت ال�صبان �إج��راءه��ا لعمليات التجميل،
م�ؤكدة �أنها ترى الأمر ب�أنه حرام وف ًقا لقناعتها
ال�شخ�صية ،م�ضيفة�« :أنا مل �أجر عمليات جتميل
بحياتي �سواء الآن �أو فيما بعد لأنها رغبة والدتي
� ً
أي�ضا ،ولكن ما فعلته هو االبت�سامة فقط يف عام
 ،2011وهي من بودرة الأملا�س ،فابت�سامتي من
الأملا�س».
وعلقت ال�صبان على الأ�شخا�ص الذين ي�شرتون
الألقاب ،قائلة« :هناك من يريد احل�صول على
علي
لقب معني فيقوم ب�رشائه ،وهذا الأمر ُعر�ض ّ
بالفعل منذ � 5سنوات ،مقابل � 30ألف ًا و�أح�صل على
ً
تاما».
لقب ما يف الإعالم ،ولكني رف�ضت
رف�ضا ً
واختتمت حوارها باحلديث عن مواقع التوا�صل
االجتماعي ،قائلة�« :أنا �أحافظ على خ�صو�صيتي،
وال �أحب عر�ض الأ�رسار ،فحياتي ال�شخ�صية ملك
يل فقط ،لذلك ال �أ�شارك �أحد ًا يف خ�صو�صيتي».

عودة الى �شخ�صية ر�سخت يف �أذهان النا�س من خالل م�سل�سل
االقدار ،هي �شخ�صية «مرعوب» التي لعبها الفنان املتميز
�سمري القالف هناك اي�ضا �سامرية جميلة ا�شتهرت �شهرة
وا�سعة يف املا�ضي غناها الفنان الكبري حممود الكويتي
ا�سمها «اه يا مرعوب» ،دعونا نتعرف على معنى مرعوب
�أو ًال ثم نتابع احلديث .املرعوب هو اخلائف ،والكلمة
م�أخوذة من الرعب وهو دائم اخلوف والفزع الذي ال قلب
له من �شدة خوفه ،هذه ال�شخ�صية «مرعوب» اجاد �سمري
القالف اداءها اجادة تامة مثلما اجاد �شخ�صية «قاقوقة»
يف عدد من م�رسحيات االطفال ،وكثريا ما قال يل �سمري ان
النا�س ينادونه «مرعوب» يف كل مكان يرونه فيه ،وهذا
دليل تفوق �سمري القالف يف اداء هذه ال�شخ�صية املركبة،
و�سمري يعد من اجليل الذهبي لأهل الفن ،فقد عمل مع جنوم
الكويت الكبار وعا�رصهم فرتة طويلة خا�صة عبداحل�سني
عبدالر�ضا و�سعد الفرج وخالد النفي�سي وغامن ال�صالح
وابراهيم ال�صالل وغريهم ،وباال�ضافة الى انه ممثل
قدير فهو كاتب متمكن ومتحدث ،اذكر انني كنت و�إياه يف
مكتب وكيل وزارة االعالم امل�ساعد للتلفزيون �سابقا خالد
العنزي نريد منه ان يعدل لنا الئحة اجورنا هو كممثل
وانا كم�ؤلف ،ف�سكت �سمري حلظة ثم التفت � ّ
إيل قائال :م�شعل
اذا زادوا �أجري واخذت ال�سقف االعلى يهرب املنتجون مني
وال يطلبني احد ،ثم التفت الى ابا عبدالله وقال له نف�س
ما قال يل ،وهذا االمر ان دل على �شيء ف�إمنا يدل على
قناعته وان املادة لي�ست همه االول فر�سالته الفنية اهم،
ومع ذلك فكل دور لعبه �سمري جنح فيه وجناحه ينعك�س
على جناح العمل.
ما �أجمل املا�ضي!

ريماس منصور تشارك جمهورها
كواليس «شباب البومب »8
• جنات

�أعلنت الفنانة جنات ،عن �إلغائها للعديد من احلفالت
الغنائية ،التي كان من املزمع �إحيا�ؤها خالل الفرتة احلالية،
كما �أنها �أجلت طرح �ألبومها اجلديد �إلى �آخر العام.
وك�شفت جنات عن �سبب الإلغاء والت�أجيل ،مو�ضحة �أنها يف
���ش��ه��ور حملها الأخ��ي�رة،
وب���د�أت اال�ستعداد
ال����س���ت���ق���ب���ال
مولودها ،لذا
ق���ررت جتميد
ن�شاطها الفني
خ���ل��ال ه���ذه
الفرتة.
يذكر �أن �آخر
�أعمال املطربة
ج��ن��ات ،كانت
�أغ��ن��ي��ة «ل�سه
هتحلى» ترت
م�����س��ل�����س��ل
«ك����ارم����ن»
ل��ل��ف��ن��ان��ة
ري�����ه�����ام
حجاج.

�شاركت الفنانة رميا�س من�صور
عرب خا�صية « »storyعلى موقع
«ان�ستغرام» ،فيديو و���ص��ور من
كوالي�س ت�صوير م�سل�سل «�شباب
ال��ب��وم��ب  ،»8م��ن ت��أل��ي��ف حممد
الكندري و�إخ���راج �سمري عارف،
حيث من املقرر عر�ضه يف املاراثون
الرم�ضاين املقبل.
وظ��ه��رت «رمي��ا���س» يف الفيديو،
برفقة الفنان في�صل العي�سى،
قائلة« :طبعا �أن��ا لل�سنة الثانية
مب�سل�سل �شباب البومب  ،»8لريحب
بها «العي�سى» �ضمن فريق العمل.
وكان م�سل�سل «�شباب البومب  »7من
�إخراج �سمري عارف ،وت�أليف ور�شة
ن�ص ت�ضم حممد الفهادي ،وعبدالله
الوليدي ،وحامت اخل�ضري ،ونواف
املهنا ،وف��ه��د الأ���س��ط��ا ،و�أحمد
الزهراين.
و���ش��ارك يف بطولة العمل في�صل
العي�سى ،وعبدالعزيز الفريحي،
وحممد الدو�رسي ،ومهند اجلميلي ،و�سلمان املقيطيب،
مب�شاركة علي املدفع ،و�شفيقة يو�سف ،و�سارا اليافعي،
و�ضيوف ال�رشف خالد �سامي ،وليلى ال�سلمان ،وماجد
مطرب ،و�أمرية حممد ،وعبدالعزيز ال�سكريين� ،إ�ضافة
�إلى عدد من جنوم ال�سو�شيال ميديا منهم عبد العزيز
برناوي ،وحمو�ش ،و�أبوب�شت.

و�شاركت الفنانة رميا�س من�صور ،يف املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي ،مب�سل�سل «عو�ض �أبا عن جد» ،من ت�أليف خلف
احلربي ،و�إخراج �أو�س ال�رشقي ،و�شارك يف بطولته عدد
من النجوم �أبرزهم حبيب احلبيب ،و�أ�سعد الزهراين،
ب�شري غنيم ،وحم�سن ال�شمري ،وط��ارق احلربي،
و�إبراهيم احل�ساوي ،وهيا ال�شعيبي.

�شلبي ،خالد ال�صاوي ،بيومي ف ��ؤاد،
ح�سن ح�سني ،لطفي لبيب ،عبدالرحمن
�أبو زهرة ،وغريهم من النجوم� ،سيناريو
وحوار عبدالرحيم كمال ،ومن �إخراج خالد
مرعي.
بيومي ف�ؤاد ي�شارك يف عدة �أعمال درامية
تعر�ض يف ال�سباق الرم�ضاين املقبل
ك�ضيف �رشف ،ومنها م�سل�سل «الواد �سيد
ال�شحات» للنجم �أحمد فهمي واملخرج
�أحمد اجلندي ،وم�سل�سل «من �أول نظرة»
للنجمة دنيا �سمري غامن واملخرج خالد
احللفاوي ،وم�سل�سل «اللعبة» للنجم ه�شام
ماجد واملخرج معتز التوين.

مادلين مطر تشعل حفل تكريم
أوسكار مبدعي العرب بتونس
�أ�شعلت الفنانة مادلني مطر حفل تكرمي
�أو���س��ك��ار مبدعي ال��ع��رب ،امل��ق��ام ب�أحد
الفنادق الكربى يف تون�س ،بح�ضور العديد
من جنوم العرب.
وت�ألقت «مادلني» خالل
حفل تكرميها �ضمن حفل
�أو�سكار مبدعي العرب،
ب�أ�شهر �أغنياتها «بحبك
وداري ،بتلون ليه
عليا» ال��ت��ي تفاعل
معها احل�ضور ب�شكل
الفت.
وي�شمل احلفل تكرمي
ب��اق��ة ك��ب�يرة م��ن فناين
ومبدعي الوطن العربي ،بكل من
لبنان وتون�س وليبيا والإم����ارات

نهديها �إلى الفنانة املت�ألقة
هيا ال�شعيبي ،هذه الفنانة
التي �أ�صبحت اليوم من جنمات
ال�صف الأول لي�س يف الكويت
فح�سب وامن���ا على م�ستوى
امل��ن��ط��ق��ة ،وخ��ا���ص��ة يف فن
الكوميديا ،الذي ا�ستطاعت من
خالله دخول قلوب امل�شاهدين
بخفة ظلها ،وجناح هيا لي�س
مق�صورا على دراما التلفزيون
وامن��ا على م�ستوى امل�رسح
وال�سينما ،وهي بحق تذكرنا
بفنانات الكويت الأوائ���ل،
نتمنى لها مزيدا من النجاح.

• رميا�س من�صور

«خيال مآتة» أمام أحمد حلمي
ي�شارك الفنان بيومي ف�ؤاد يف فيلم «خيال
م�آتة» للنجم �أحمد حلمي ويقدم �شخ�صية
متعددة املهن ،فنجده �سفرجي وميكانيكي
وجنايني وغريها من املهن الوظيفية،
وتربطه �ضمن �أحداث الفيلم عالقة وطيدة
مع الفنان �أحمد حلمي ويعد من �أقرب
ال�شخ�صيات �إلى قلبه.
بيومي ف ��ؤاد قال ان �أح��داث فيلم «خيال
م�آتة» ت��دور يف اط��ار كوميدي اجتماعي
جديد مل يقدم من قبل ،و�أمتنى �أن يكون
العمل عند ح�سن ظن النقاد واجلمهور،
لأنه يحتوي على وجبة فنية د�سمة.
«خيال م�آتة» بطولة �أحمد حلمي ،منة

بطاقة فنية

• هيا ال�شعيبي

مسمار بلوح

بيومي فؤاد «بتاع كله» في فيلم

• مادلني
مطر

مرعوب

وغريهم من ال�شخ�صيات الدبلوما�سية.
ويت�سم احلفل بتنظيم مميز من قبل �رشكة
«�سو�سيال �ستارز» ،لتنظيم احلفالت،
ويعد احلفل برئا�سة مهند الغزاوي رئي�س
املهرجان فيما ت�ضم قائمة املكرمني
النجوم لطفي بو�شناق ،ن��وال غ�شام،
اللبنانية مادلني مطر ،اللبناين ه�شام
احلاج ،راكيل� ،سيف نبيل ،ال�شاعر طوين
�أبي كرم ،التون�سية نوال غ�شام.
وكانت الفنانة اللبنانية ،مادلني مطر ،قد
طرحت كليب �أغنيتها اجلديدة ،التي حتمل
ْ
عنوان «خانوين» ،عرب قناتها الر�سمية
على موقع «يوتيوب».
وحمل الكليب توقيع املخرجة ،مي �إليا�س،
وهو من كلمات ق�صي عي�سى ،و�أحلان نور
الزين ،وتوزيع ح�سام الدين.

يا جماعة اخلري اكو مو�ضوع بقوله لكم ب�س رجاء التقولون
لأحد خلوه �رس ،وال تدرون �شلون؟ قولوه عادي ترى الفن
عندنا نامي نومة هنية تكفي ميه ،وكلما قعدوه من النوم رد
نام مرة ثانية ،خل ينام وي�شبع نوم �أ�صال احلني الدنيا كلها
نامية مو ب�س الفن ،والنومة هذي مو توها� ،صارلها فرتة
طويلة ،ميكن عقب هالنومة الطويلة يرجع مثل ما كان ب�س
احلقيقة ماظنتي �رشبت مروقها.

ميريام فارس تكاد تفقد توازنها
بسبب وصلة رقص خليجي
ت��داول رواد مواقع التوا�صل فيديو للفنانة
مرييام فار�س من �أح��د الأع��را���س يف �سلطنة
عمان ،ظهرت فيه وهي مندجمة مع املو�سيقى
ب�شدة وتقوم بحركات رق�ص خليجية.
مرييام فار�س �أطلت يف املقطع املتداول وهي
ترق�ص خليجي ومندجمة مع املو�سيقى ب�شدة،
ف ��أخ��ذت تقوم باحلركة ال�شهرية اخلا�صة
بتحريك الر�أ�س ميين ًا و�شما ًال مع الدوران
بدالل ،ولكن املفاج�أة �أنها �شعرت بالدوار
لتمزح مع احل�ضور بقولها يف امليكروفون:
«دوخت».
وكانت مرييام فار�س خطفت الأنظار
ب�صورها الأخ�يرة من حفل الزفاف
ال��ذي �أحيته يف �سلطنة عمان،
حيث ت�ألقت بف�ستان من اللون
الأزرق امللكي حمل توقيع بيت
الأزي����اء ،NF BY NOUR
وج��اء بت�صميم ع��ب��ارة عن
�صدر مك�شوف دون �أكمام،
حيث كان اخل�رص ملفوف ًا
على �شكل باقة زهور
م���زي���ن���ة ب���ح���زام
للخ�رص وينتهي
بتنورة متك�رسة
«بلي�سيه» وا�سعة
ت�برز �أنوثتها،
كما تزينت بعقد
م��ا���س��ي وق��رط�ين
وخامت.
ك��م��ا اع��ت��م��دت النجمة
اللبنانية على ت�رسيحة �شعر
ب�سيطة ،واخ��ت��ارت مكياج ًا
داكن ًا للعيون بدرجات البني
واك��ت��ف��ت مبلمع �شفاه بلون
الكا�شمري.
جمهور م�يري��ام ف��ار���س عرب
عن �إعجابه ال�شديد ب�أناقتها
وجاذبيتها ،وكذلك �سعادته
الكبرية لعودتها من جديد
للوقوف على امل�رسح والغناء
بكل حيوية وثقة.
• مرييام فار�س

