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سليمان العسعوسي :ثمرة لمن اجتهد وتميز في رمضان

مهرجان «نجوم الفن واإلعالم  »4سيك ّرم فهد المبارك
والعصيمي والحوطي وجمال وآخرين

• محمد رمضان وبشرى بعد تصاحلهما

محمد رمضان يصالح بشرى
في مهرجان كان
فاج�أ الفنان حممد رم�ضان جمهوره بلقاء الفنانة ب�رشى يف
فرن�سا و�أعلنا انتهاء خالفاتهما ال�شهرية العام املا�ضي،
وعلقت ب�رشى على هذه املفاج�أة التي اعتربها اجلمهور من �أبرز
مفاج�آت رم�ضان .2019
ون�رشت ب�رشى �صورا من لقائها مبحمد رم�ضان على هام�ش
فاعليات مهرجان كان ال�سينمائي الدويل ،وعلقت على ال�صور
قائلة« :ب�رشة خري ع�شان رم�ضان كرمي وكل �سنة وكلنا طيبني
و�شكرا لكل من �سعى واولهم املهند�س جنيب �ساوير�س اول واحد
قال عايز ي�صاحلنا ب�س احلقيقة ان مفي�ش خالف وده تناف�س فنى
لي�س �إال والأهم �سعادة اجلمهور».
ووعدت ب�رشى اجلمهور بعمل مفاج�أة �أخرى مع حممد رم�ضان
وتعاون فني بينهما وتابعت »:وان �شاء الله بعد كدة ن�شتغل مع
بع�ض م�ش نتبارز باالغانى ب�س» ،وكانت �أزمة قد اندلعت بني
ب�رشى وحممد رم�ضان بعد هجوم الأخري على مهرجان اجلونة
و�إط�لاق ب�رشى فيديو كليب بعنوان «كوبرا» للرد على حممد
رم�ضان.
وت�سبب كليب «كوبرا» يف انتقادات كبرية �ضد ب�رشى ب�سبب
�سخريتها من حممد رم�ضان واتهمها بالعن�رصية وقتها ،قبل ان
يطلق حممد رم�ضان فيديو كليب «مافيا» والذي اعتربه البع�ض
ردا على ب�رشى وهجومها عليه ،واعترب اجلمهور �أي�ضا ح�ضور
حممد رم�ضان ملهرجان كان وت�صاجله مع ادارة مهرجان اجلونة
وب�رشى من �أبرز مفاج�آته يف .2019

أحمد عبدالعزيز :سعيد بردود
األفعال على دوري في «كلبش »3
قال الفنان �أحمد عبدالعزيز
�إنه �سعيد جدا ب��ردود �أفعال
اجلمهور على دوره يف م�سل�سل
«كلب�ش  »3مع �أم�ير كرارة،
م�ضيفا :وجدت اهتماما كبريا
من جانب امل�شاهدين وجميع
ردود االفعال �إيجابية.
و�أ���ض��اف �أح��م��د �أن��ه يوا�صل
ت�����ص��وي��ر امل�سل�سل ب�شكل
يومي يف العديد من الأماكن
املتفرقة يف القاهرة وجتمع
امل�شاهد بينه وب�ين ه�شام
�سليم و�أمري كرارة ،حتى يتم
االنتهاء منه يف الأيام املقبلة
ب�شكل نهائي.
و�أك���د عبدالعزيز �أن جناح
امل�سل�سل ي��رج��ع لوجود
جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل م�ضيفا:
ان��ت��ظ��روا �أح���داث��� ًا جديدة
ومفاج�آت يف اجل��زء الثالث
بحلقات مقبلة.
ويعد م�سل�سل «كلب�ش  »3من
امل�سل�سالت التي فر�ضت نف�سها

�أعرب الإعالمي والفنان القدير
د� .سليمان الع�سعو�سي عن
�سعادته ال��غ��ام��رة باختياره
رئي�سا للجنة التحكيم يف الدورة
الرابعة ملهرجان «جنوم الفن
والإع��ل�ام» ،وال��ت��ي �ستقام يف
ال��ث��اين والع�رشين م��ن ال�شهر
احلايل يف فندق ومنتجع نادي
النخيل حت��ت رع��اي��ة وح�ضور
رج���ل الأع���م���ال ف����واز م��ب��ارك
احل�ساوي.
و�أ���ض��اف �أن االح��ت��ف��ال بتكرمي
الأ���س��م��اء ال���رائ���دة وال�شابة
م���ن امل��م��ث��ل�ين والإع�ل�ام���ي�ي�ن
والريا�ضيني بحد ذاته ينم عن
عقلية ثاقبة لإدارة املهرجان،
ف��م��ن يعمل ويجتهد الب���د �أن
يقطف ثمار متيزه وح�ضوره
يف ال�شا�شة التلفزيونية مذيعا
�أو ممثال �أو �إعالميا ،فالتكرمي
مينح الإن�سان دوما الدافع نحو
العطاء واال�ستمرار.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ق��ال��ت اللجنة
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان �إن جلنة
التحكيم التي يرت�أ�سها د� .سليمان
الع�سعو�سي �ستختار الأ�سماء بكل

�ستمنح �أو�سكار املهرجان ،م�شرية
�إلى �أن الدورة الرابعة للمهرجان
�ستقام بح�ضور ح�شد من القنوات

الف�ضائية املحلية واخلليجية
عرب تظاهرة فنية �إعالمية حملية
رم�ضانية �ستجمع جن��وم الفن

نوال الزغبي :ندمت على زواجي

 ...وهذا رأيي في هيفاء وهبي ونجوى كرم

• هيفاء وهبي

بقوة يف ال�سباق الرم�ضاين،
نظرا لل�شعبية الهائلة التي
حققها العمل يف جز�أيه الأول
وال��ث��اين ،كما �أع��رب كرارة
عن �سعادته لت�صدر العمل
تريند تويرت وت�صدره املركز
الأول يف قائمة الأكرث تداوال
بالرتيند امل�رصي بعد �إذاعة
احللقة مبا�رشة ،وكتب كرارة
على «�إن�����س��ت��غ��رام»« ،احلمد
لله لل�سنة الثالثة متثيلية
ال�شارع».
م�سل�سل «كلب�ش  »3ت�أليف
باهر دوي���دار� ،إخ���راج بيرت
ميمي� ،إنتاج �رشكة �سيرنجي،
وب���ط���ول���ة �أم��ي��ر ك�����رارة،
�أح��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز ،ه�شام
�سليم ،ي�رسا اللوزي ،هالة
فاخر� ،أحمد العو�ضي،عمر
ال�����ش��ن��اوي� ،إ���س�لام جمال،
�أمرية العايدي� ،أحمد �إمام،
حممد على رزق� ،أماين كمال،
وعدد �آخر من الفنانني.

تولين البكري :متفائلة
بعودة الدراما السورية
إلى الصدارة
عربت املمثلة ال�سورية تولني البكري عن تفا�ؤلها بواقع الدراما
ال�سوري ة هذا العام ،م�شرية �إلى حت�سن ملحوظ يف النوع والكم.
وقالت خالل املاراثون الرم�ضاين� ،أتابع مقتطفات من �أكرث من
عمل على مبد�أ «من كل قطر �أغنية» لأن الوقت ال ي�سمح لأكرث من
ذلك ،فمث ً
ال �أتابع عدة م�شاهد من «م�سافة �أمان» وم�شاهد �أخرى
من «دقيقة �صمت» ،لكن املالحظ التح�سن الكبري مب�ستوى الدراما
ال�سورية ب�شكل عام من حيث ال�سوية الفنية ،وحت�سن من حيث
ت�سويق الأعمال اجليدة ،وهذا يدعونا للتفا�ؤل ب�أن الدراما ال�سورية
�ستعود �إلى ال�صدارة �إن �شاء الله ،وهي كانت ومازالت قوية.
وختمت :بعد انتهاء ال�شهر الكرمي� ،س�أتابع معظم الأعمال على
رواق ،اجليد منها وال�سيئ.
ي�شار �إلى �أن تولني تطل خالل رم�ضان يف «دقيقة �صمت» و«باب
احلارة  »10و«بقعة �ضوء  »14و«حرملك».
• تولني البكري

• الشيخ فهد املبارك

حيادية و�شفافية ،الفتة �إل��ى �أن
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال�شخ�صيات
املكرمة ،و�أي�ضا ال�شخ�صيات التي

• سليمان العسعوسي

والإعالم والريا�ضة.
و�أ�ضافت اللجنة �أنه �سيتم تكرمي
�شخ�صية امل��ه��رج��ان املخرج
القدير علي الري�س تقديرا ووفاء
لعطاءاته و�إ�سهاماته يف تاريخ
الإع�ل�ام الكويتي ،كما �سيتم
تكرمي نخبة من ال�شخ�صيات يف
جم��االت خمتلفة بينهم الوكيل
امل�ساعد لقطاع الإذاع��ة ال�شيخ
فهد املبارك ال�صباح ،الوكيل
امل�����س��اع��د ل��ل�����ش��ؤون الإداري����ة
واملالية ب��وزارة الإع�لام غالب
الع�صيمي ،ال�لاع��ب ال���دويل
ال�سابق �سعد احلوطي ،الإعالمي
ح�سني جمال ،و�آخرون.
و�أ�شارت اللجنة �إلى �أن املهرجان
�سيحتفي بتوزيع جوائز �أو�سكار
الإب�����داع ال���درام���ي والإذاع�����ي
والتلفزيوين والإعالمي والثقايف
على كوكبة من الأ�سماء البارزة،
والذين ي�شكلون �إ�رشاقة م�ضيئة
يف م�سرية الإعالم والفن الكويتي
ال��رائ��د ،كما �سيحتفي بتكرمي
الفائزين باجلوائز لهذا العام
ممن عملوا واجتهدوا و�أبدعوا يف
�أعمالهم وبراجمهم الرم�ضانية.

�أكدت الفنانة نوال الزغبي �أنها رف�ضت التمثيل �أمام النجم
الراحل �أحمد زكي ،لأنها ال ترى نف�سها متتلك موهبة
التمثيل.
وك�شفت ن��وال ،خالل ا�ست�ضافتها بربنامج «عاي�شة
�شو» ،املذاع على �إحدى الف�ضائيات ،عن النجوم
معا ،و�أكدت �أن
الذين جنحوا يف التمثيل والغناء ً
هيفاء وهبي ،هي التي جنحت يف ذلك.
وقالت الزغبي�« :أمتنى حذف �أ�شياء كثرية يف
حياتي ال�شخ�صية واملهنية ،منها مرحلة
طالقي ،لأنها �أثرت على م�سريتي الفنية،
وكنت �أمتنى �أن �أظل امر�أة حرة ،والزواج
يقيد حرية املر�أة ،لذلك �أقول يا ريت
ما تزوجت».
وعربت الفنانة نوال الزغبي عن حبها
للفنانة �شريين عبد الوهاب ،م�ؤكدة
�أنها تعتربها �شخ�صية مميزة ،ودائما
تتكلم عنها ك�لام «حلو زيها» على حد
قولها.
و�أ�ضافت �أن �شريين �شديدة العفوية ما جعل
اجلمهور يحبها ،معربة عن رغبتها يف عمل
«دوي��ت��و» معها ،لكنهما م�شغولتان يف الوقت
احلايل.
وحتدثت «نوال» عن عالقتها بالفنانة جنوى كرم،
قائلة�« :صديقتي ورفيقة درب طويل ،واملناف�سة
كانت بينا قوية ،فهي امر�أة قوية جدا و�شخ�صية
رائعة ،وقلب كبري ،بحبها جدا وباحرتمها
و�أفتخر بيها يف لبنان ،و�إذا قلتي يل جنوى
كرم هي رقم واحد ،مارح �أزعل �أبدا ،و�أنا
وهي على طول بال�صدارة».
ي�شار �إلى �أن الفنانة نوال الزغبي طرحت
�أحدث �ألبوماتها الغنائية بعنوان «كده باي»،
يف يوم احلب ،وت�ضمن � 10أغنيات متنوعة،
هي�« :صبح �صبح»« ،جوا قلبه»« ،م�ش خايفة»،
«حماية»« ،كده باي»« ،اللي برا�سي عملته»،
«�آه يا �سيدي»« ،ميه وجع»« ،اجلمال له نا�سه»
«�أيام �صعبة».

• نوال الزغبي

• جنوى كرم

هل تقصد هازال كايا ...بيرين سات
بقولها إن الخالفات الزوجية
ال تحقق شهرة؟
بعد قولها ان اخلالفات الزوجية ال حتقق ال�شهرة،
واعتبار البع�ض انها ق�صدت النجمة بريين �سات التي
متر ب�أزمات مع زوجها.
ّ
قالت ه��ازال لأح��د الربامج الرتكية ان بريين هي
�صديقتها وحتبها من كل قلبها ،وانها مل تق�صدها
بكالمها ،فهي من �أهم النجمات يف تركيا.
وك�شفت هازال انها اتّ �صلت ببريين بعد البلبة التي
�أثريت و�رشحت لها ما ق�صدت ،لرتد عليها قائلة« :ال
تربري يا هازال انا اعرفك منذ �سنوات و�أعرف �صحافة
بالدنا �أحيانً ا كيف حتور �أحاديثنا وتفربكها».
جدير بالذكر ان هازال تتابع حاليا ت�صوير م�سل�سلها
«حكايتنا».
• بيرين سات

• هازال كايا

