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تصالح هيا الشعيبي وطارق العلي بعد سنوات من القطيعة
�أعلنت الفنانة هيا ال�شعيبي
�صلحها مع مواطنها الفنان طارق
العلي بعد �سنوات من اخلالفات
واملقاطعة ،معربة عن �سعادتها
بهذا ال�صلح و�أنها طوت ال�صفحات
ال�سوداء بينهما.
وك�شفت «ه��ي��ا» يف ت�رصيحات
تلفزيونية كوالي�س ال�صلح،
قائلة« :اج��اين ات�صال مفاجئ،
واي��د ا�ست�أن�ست وقلت حمدالله
الزم نطوي ال�صفحات ال�سوداء
يف حياتنا ونبد�أ ب�صفحة جديدة
برم�ضان ،اليوم «حمني» املذيع
ال�����ص��غ�ير ،ات�����ص��ل ب���ي خ�لال
برناجمه يف اح��دى املحطات،
وقال يل بدخلك «اليف» معانا».
و�أ�ضافت «وال برد على «بوحمود»
الفنان طارق العلي فرحت وايد
بات�صالهم وا�ست�ضافوين معاهم،
�أنا اليوم �أقول �أي �شيء كان يف
ال�سابق ي��روح خ�لا���ص ،نحنا
نا�س الزم ن�سامح بع�ضنا ونحب
بع�ضنا ،بوحمود ان��ت ا�ستاذ
مبكانك ويف م�رسحك».
وتابعت «�شكرا على ا�ست�ضافتكم
وات�صالكم علي ،و�أنا �سعيدة بهذا

• طارق العلي

االت�صال ،ع�سى يوفقك بعملك
اجلديد ،حمني ما ق�رص ومبادرة
جميلة».
ويعود اخلالف ب�سبب امتناع هيا

خالد أمين يسجل الـمسلسل
اإلذاعي «يوميات صائم»
في رمضان

ك�����ش��ف الفنان
خ��ال��د �أم��ي�ن ،
عن م�شاركته يف
م�سل�سل �إذاع���ي
بعنوان «يوميات
����ص���ائ���م» �إل���ى
جانب نخبة من
ال��ن��ج��وم منهم:
با�سمة حمادة،
�سماح ،امل�سلم،
حممد العلوي،
وذلك طيلة �شهر
رم�����ض��ان ،عرب
�إذاعة الكويت.
و����ش���ارك خالد
�أم�����ي����ن ،ع�بر
• خالد �أمني
خا�صية «»story
على موقع «ان�ستغرام» ،مقطع فيديو من كوالي�س ت�سجيل
العمل ،قائال« :ان �شاء الله رح يكون يل م�سل�سل برم�ضان،
ب�إذاعة الكويت ،الربنامج العام ،والبطولة مع اجلميلة با�سمة
حمادة ،ا�سمه يوميات �صائم ،والله املوفق».
ويخو�ض الفنان خالد �أمني ال�سباق الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل
«افراج م�رشوط» ،من بطولة :هبة الدري ،عبداملح�سن القفا�ص،
في�صل العمريي ،فرح ال�رصاف� ،أحمد ايراج ،زينب غازي ،هدى
اخلطيب ،جا�سم النبهان و�آخرين ،وهو من ت�أليف عبداملح�سن
الرو�ضان ،و�إخراج عي�سى ذياب.
يذكر �أن خالد �أمني �شارك يف بطولة م�سل�سل «روت�ين» ،الذي
ع��ر���ض يف رم�����ض��ان ،2018
�إلى جانب نخبة من �أبرز
جن��وم اخلليج ،منهم:
ال���ه���ام الف�ضالة،
و�أح����م����د اي������راج،
وحممد املن�صور،
و���ش��ي��م��اء ع��ل��ي،
وغ��دي��ر ال�سبتي،
وه��ن��د البلو�شي،
ومها حممد ،وهو
من ت�أليف علي
دوح����������ان،
و�إخ����������راج
ع���ي�������س���ى
ذياب.

ال�شعيبي عن ال�سفر مع �أ�رسة
م�رسحية «حتت ال�صفر» �إلى دبي،
وهي التي ت �� ّؤدي يف امل�رسحية
دور البطولة� ،إلى جانب الفنان

• هيا ال�شعيبي

ط��ارق العلي ،ثم توالت حرب
كالمية بينهما ورفع عدة ق�ضايا
يف املحاكم بني الطرفني.
وتخو�ض الفنانة هيا ال�شعيبي

املو�سم الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل
«وما �أدراك ما �أم��ي» من ت�أليف
علي دوح���ان ،و�إخ���راج ح�سني
احلليبي وي�شارك يف بطولته:
الهام الف�ضالة ،ح�سني املهدي،
فاطمة ال�صفي ،هنادي الكندري،
حممد احلداد ،فهد با�سم وجنوم
�آخرون ،تدور الأحداث يف اطار
اجتماعي درام��ي حول �شخ�صية
«غنيمة» التي تعاين من ظروف
�صحية مركبة تتطلب معاملتها
بطريقة خا�صة.
اجلدير بالذكر �أن الفنانة هيا
ال�شعيبي ،خا�ضت ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل
«بلوك غ�شمرة» ،ال��ذي �شارك
يف ب��ط��ول��ت��ه نخبة م��ن جنوم
الكوميديا اخلليجية ،منهم
فهد البناي ،حممد الرم�ضان،
انت�صار ال�رشاح� ،أحمد العونان،
عبدالعزيز الن�صار ،وفاطمة
ال�صفي ك�ضيفة �رشف و�آخرون،
وت���دور �أح��داث��ه ح��ول حلقات
منف�صلة يناق�ش فيها بع�ض
الق�ضايا االجتماعية ب�أ�سلوب
كوميدي.

الفنان مرزوق المرزوق
م�شعل ال�سعيد
عودة الى املا�ضي ،والى فنان كويتي ترك ب�صمة على الأغنية
الكويتية ،و�ساهم يف و�صول الأغنية الى الأفق العربي الوا�سع.
�إنه امللحن الكبري مرزوق �أحمد املرزوق الدو�رسي  -رحمه
الله  -املولود عام 1945م ،وهو من ا�شهر امللحنني الكويتيني
الذين طوروا الأغنية الكويتية ،ومن م�ؤ�س�سي فرقة التلفزيون
للفنون ال�شعبية ،وهو اي�ض ًا من �أدخل الألوان املتجددة على
الأغاين الكويتية وقريب الفنان الكبري بدر اجلويهل .در�س
املو�سيقى على �أ�صولها يف القاهرة وكان منذ �صغره مييل الى
املو�سيقى ويحب الفنون ال�شعبية و�إيقاعاتها ،وتعلم على
�آلة العود حتى اتقنها وبعد ان انهى تعليمه يف مدر�سة �صالح
الدين عام 1962م در�س املو�سيقى يف معهد املعلمني هذا قبل
درا�سته يف القاهرة ،عني مدر�سا يف وزارة الرتبية وقدم �أول
حلن له عام 1967م وهو �سامرية عنوانها «يف غرامك» غناها
عبا�س البدري ،وبعد ان نال �شهادة البكالوريو�س من املعهد
العايل للفنون املو�سيقية يف القاهرة عام 1977م بد�أ ا�سمه
باالنت�شار فطور �صوت «قف بالطواف» وجعله بقالب جديد
مت�سق حتى �أ�صبح ك�أنه حلن جديد ،وغناه الفنان الكبري
�شادي اخلليج ،و�سجل لالذاعة و�صور للتلفزيون والقى جناحا
كبريا ،حاول مرزوق املرزوق درا�سة املاج�ستري والدكتوراه
يف الواليات املتحدة ودر�س حوايل ال�سنتني �إال ان ظروفا حالت
دون اكماله ،كان ع�ضوا فاعال يف جمعية الفنانني الكويتيني،
غنى له ع�رشات الفنانني منهم عبداملح�سن املهنا ،مبارك
املعتوق ،عبا�س البدري ،غريد ال�شاطئ ،ح�سني جا�سم وحلن
مو�سيقى م�سل�سالت اذاعية وتلفزيونية وحلن لفرقة التلفزيون
للفنون ال�شعبية �أحلانا كثرية ل�شعراء كبار منهم فهد بور�سلي،
عبدالله الدوي�ش ،من�صور اخلرقاوي ،منها فن ال�سامري
واخلماري ،ومن ا�شهر �أحلانه �أغنية «من غري مواعيد» غناها
ّ
عبدالكرمي عبدالقادر وكتبها يو�سف نا�رص ،واغنية «متون �أنت
متون» التي كتبها �ساهر وغناها حممد امل�سباح وتقول:
متون �أنت متون ...يا نظر العيون
متون �صدقني� ..صدقني �أنت متون
واللي تقوله ي�صري ..ما يحتمل ت�أخري
من دون �أي تق�صري ...را�ضي �أنا وممنون
ومن املحطات املهمة يف م�سرية م��رزوق امل��رزوق الأغنية
الوطنية التي تعد من روائع الأحلان اخلليجية «�أنا اخلليجي
وافتخر اين خليجي� ،أنا اخلليجي واخلليج كله طريجي» ،التي
كتبها ال�شاعر الكبري عبداللطيف البناي ورددها �أبناء اخلليج،
وقد حلن �أي�ضا للفنانة علية التون�سية وغريها ،وقد كلفه وزير
الإعالم ال�سابق حممد ال�سنعو�سي عندما كان وكيال للتلفزيون
باال�رشاف على فرقة التلفزيون مع جمموعة من زمالئه امللحنني
وال�شعراء فكان له دور كبري يف جناح ومتيز هذه الفرقة ،وقدم
لها ع�رشات الأحلان الناجحة ومن هذه الأحلان املتميزة ق�صيدة
«يا وطن» التي كتبها الإعالمي الكبريعبدالرحمن النجار و�أهم
ما مييز �أحلان مرزوق املرزوق اجلمع بني الأ�صالة واحلداثة
ب�شكل جميل للغاية ،فهو مع التجديد ال��ذي يحافظ على
الأ�صالة ،ومل يقلد �أحدا بل كان مدر�سة مو�سيقية قائمة بذاتها،
كما كان يتمتع بثقافة مو�سيقية كبرية جدا وهو يعزف على عدة
�آالت مو�سيقية ،جتاوزت �أحلانه املئة واخلم�سني حلنا .تويف
الفنان الرائع مرزوق املرزوق يوم اجلمعة � 18أغ�سط�س عام
2000م عن عمر  55عام ًا رحمه الله تعالى .ما �أجمل املا�ضي!

نبيل شعيل يشارك بصوته
في مسلسل «زلزال»

• نبيل �شعيل

ك�شف الفنان حممد رم�ضان ،عن �أن
الفنان نبيل �شعيل �شارك يف غناء
ترت م�سل�سله «زلزال» املقرر عر�ضه
يف املاراثون الرم�ضاين املقبل.
ون�رش «رم�ضان» عرب ح�سابه الر�سمي
على موقع «ان�ستغرام» ،مقطع ًا من
ترت امل�سل�سل الذي يقدمه نبيل �شعيل
ب�صوته ،وعلق« :ت�رشفت بوجود
�صوت �صديقي النجم الكبري نبيل
�شعيل على ترت م�سل�سل «زل��زال»،
ت�أليف الكاتب الكبري عبدالرحيم
كمال �إخراج العبقري ابراهيم فخر..

• حممد رم�ضان

ثقة يف الله جناح رم�ضان »2019
م�سل�سل «زل�����زال» ب��ط��ول��ة حممد
رم�����ض��ان ،وح�ل�ا �شيحة ،وماجد
امل�رصي ،ون�رسين �أمني ،وت�أليف
عبدالرحيم ك��م��ال ،وم��ن �إخ���راج
ابراهيم فخر .
وي�ستعد حممد رم�ضان ،لت�صوير
�أحدث �أعماله ال�سينمائية ،الذي
يحمل ا�سم «�شبح النيل» وهذا
�أول فيلم عربي ثالثي الأبعاد،
ال��ذي م��ن امل��ق��رر طرحه
خالل عام .2020

بدء عرض مسرحية «تومورو»
شجون الهاجري ضمن
مهرجان الشارقة

ك�شفت الفنانة �شجون الهاجري من خالل �صفحتها ال�شخ�صية
مبوقع التوا�صل االجتماعي «ان�ستغرام» عن موعد عر�ض
م�رسحيتها «� »Tomorrowضمن فعاليات مهرجان ال�شارقة
القرائي و�سي�شاركها يف التمثيل كوكبة من النجوم من بينهم
غدير ال�سبتي ،روان مهدي ،ورهف العنزي.
امل�رسحية من ت�أليف �سحاب ،واملخرج املنفذ عبدالرحمن
املو�سمي.
اجلدير بالذكر �أن �شجون �ست�شارك مب�سل�سلني خالل
ال�سباق الرم�ضاين لعام « ،2019العذراء» و«�أنا عندي
ن�ص».

هجوم حاد من زهرة عرفات

• زهرة
عرفات

فالش باك

علـى زميلة لها

�أثارت الفنانة زهرة عرفات حالة من اجلدل
على مواقع التوا�صل االجتماعي ب�سبب هجوم
حاد �شنته على زميلة لها مل تذكر ا�سمها،
وا�صفة اياها بـ«التافهة وال�سطحية».
وقالت «زهرة» يف فيديو تناقله عدد كبري من
النا�شطني« :والله العظيم مو الو�سط الفني
مرعب… يف نا�س حربب�ش «ال�شخ�ص التافه»
يف الو�سط الفني ،فيه �أ�شخا�ص نفو�سهم
وايد مري�ضة مع انو مو حمتاجني هذا كله،
و�أنا من النا�س ما ا�شتغل وايد».
و�أ���ض��اف��ت «يف نا�س تقول ه��ي جاية من
البحرين ع�شان تاخد رزقنا تخيلوا الكالم،
جاية الكويت ع�شان تاخد �شغلنا ،هي
فكرت اذا قالت كذي� ،أنا
رح �أ�شيل هدومي واروح
ال��ب��ح��ري��ن ،ع��م��ري ما
طلبت فل�س من �أحد».
وت���ت���واج���د ال��ف��ن��ان��ة
زه���رة ع��رف��ات حاليا

يف الكويت من �أجل ت�صوير م�سل�سلها
اجلديد «كان خالد» ،املقرر عر�ضه يف
ال�سباق الرم�ضاين املقبل.
«كان خالد» ،ت�أليف جميلة جمعة،
و�إخ��راج نايف الرا�شد ،وي�شاركها
البطولة ع��دد كبري م��ن النجوم
منهم« :نايف الرا�شد و�شهاب جوهر
و�سارة القبندي ،باال�ضافة للفنانة
العمانية امي���ان حممد علي»،
والعمل اجتماعي يناق�ش ق�ضية
ت�سلط االخ الأك�ب�ر على �أخواته
البنات».
�را ،يف
�
ؤخ
�
�
م
عرفات
�رة
�
زه
و�شاركت
ً
م�سل�سل «حبيبي حياتي» من بطولة :ح�سن
البالم ،انت�صار ال�رشاح� ،أحمد العونان،
منى �شداد ،هدى �صالح ،مبارك املانع،
عبد العزيز الن�صار ،وحممد الرم�ضان..
وغريهم ،وهو من ت�أليف فوزية الدراع ،ومن
�إخراج خالد را�ضي الف�ضايل.

بطاقة فنية
• زارا
البلو�شي

�إل��ى الإع�لام��ي املتميز وليد
الدلح الذي ت�سلم مهام مراقب
ال��درام��ا يف اذاع���ة الكويت،
ن��ب��ارك ل��ه اختياره يف هذا
املكان املهم ونقول� :إنه الرجل
املنا�سب يف املكان املنا�سب،
وال �شك ان مراقبة الدراما
�سرتتدي ُحلة ج��دي��دة بفكر
هذا الإعالمي ورحابة �صدره
وعالقته الطيبة باجلميع،
نحن بانتظار ق����رارات يف
���ص��ال��ح درام�����ا االذاع�����ة،
ونتمنى �صادقني ان يكتب له
• وليد الدلح
النجاح ،وان يدفع بدراما
االذاعة الى الأمام خا�صة ونحن نعلم ان وكيل االذاعة ال�شيخ
فهد املبارك ومدير الربنامج العام �سعد الفندي حري�صان
على النهو�ض بهذا القطاع وتذليل كافة ال�صعوبات التي
حتول دون جناح .مربوك لك يا وليد ومنها لالعلى.

زارا البلوشي:
االنتهاء من مسلسل
«بدون فلتر »2
�أعلنت الفنانة زارا البلو�شي ،انتهاءها من ت�صوير حلقة جديدة من املو�سم
الثاين مل�سل�سل «بدون فلرت» ،واملقرر عر�ضه يف املاراثون الرم�ضاين
املقبل.
ون�رشت «زارا» ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»� ،صورة من
كوالي�س العمل ،وعلقت عليها قائلة« :وانتهينا من ت�صوير حلقة جديدة من
بدون فلرت املو�سم  ،2وان �شاء الله قريبا ،يف حلقات جديدة».
اجلدير بالذكر �أن م�سل�سل «بدون فلرت»ُ ،عرِ �ضت الن�سخة الأولى منه يف
املو�سم الرم�ضاين املا�ضي ،من خالل حلقات منف�صلة ،مت�صلة ،يف قالب
درامي كوميدي �ساخر ،حيث طرح ق�ضايا خمتلفة من واقع املجتمع على
مدى  30حلقة ،و�شارك يف بطولته :عبدالله ال�سدحان� ،سعد الفرج ،حممد
الطويان� ،سعد خ�رض ،علي ابراهيم ،يو�سف اجلراح ،وابراهيم احل�ساوي،
�إلى جانب ح�سن البالم ،و�أحمد العونان ،وفاطمة احلو�سني ،ونريمني
حم�سن ،و�أمرية حممد ،وليلى �سلمان.
وكانت زارا البلو�شي ،خا�ضت ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي ،بامل�سل�سل
الكوميدي «عو�ض �أبا عن جد» ،وهو بطولة عدد من جنوم اخلليج ،ومنهم:
«�أ�سعد الزهراين ،وحبيب احلبيب ،وابراهيم احل�ساوي ،وعبداملح�سن
ال�شمري ،و�شم�س الكويتية ،وهيا ال�شعيبي ،وت�أليف خلف احلربي،
و�إخراج �أو�س ال�رشقي».

