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عمرو سعد ينجو من تفجير في «حملة فرعون»

شموس ال تغيب

ؤخرا من ت�صوير فيلمه «حملة
�شارك النجم عمرو �سعد جمهوره ،عرب
انتهى م� ً
فرعون» ،الذي ي�شارك يف بطولته بجانب
ح�سابه ال�شخ�صي على موقع ال�صور
كل من حمدي املرغني ،وحممود عبد
والفيديوهات «�إن�ستغرام» ،مبقطع م�صور
املغني ،وروبي ،وحورية فرغلي ،ورامز
له �أثناء تنفيذ �أحد م�شاهد احلركة يف فيلمه
�أمري ،ومايك تاي�سون وبيج رامي ،وهو من
اجلديد «حملة فرعون» ،والذي �سيخو�ض
ت�أليف كرمي ح�سن ب�شري ،و�إخراج ر�ؤوف
به �سباق مو�سم عيد الفطر املبارك.
عبد العزيز .ويوا�صل «�سعد» ت�صوير
وظهر عمرو �سعد يف املقطع �أثناء حماولته
امل�شاهد املتبقية له من م�سل�سل «بركة»،
الهروب من �أحد التفجريات احلقيقية،
وال���ذي ي�شارك يف بطولته م��ع هالة
وبالفعل ينجح يف هذا ،ويقفز بعد �أن
�صدقي ،و�إ�سالم جمال ،وكمال �أبو رية،
يتخطى مكان التفجري.
وحممد لطفي ،وعمر زه��ران ،وهنادي
وعلق «عمرو» على الفيديو الذي ن�رشه
مهنى ،وم�صطفى دروي�ش ،وغادة طلعت،
وق��ال« :انفجار حقيقي ،كوالي�س حملة
• عمرو سعد
و�أحمد جمال �سعيد ،وفتوح �أحمد ،و�أحمد
فرعون» ،وتفاعل مع املقطع عدد كبري
من متابعيه ،الذين �أ�شادوا ب�أدائه التمثيلي و�أكدوا انتظارهم حالوة ،و�أنعام �سالو�سة ،ورامي غيط ،والعمل من ت�أليف
لطرح الفيلم بدور العر�ض .جدير بالذكر� ،أن عمرو �سعد حممد ال�شواف ،و�إخراج حممود كرمي.

• هاجر الشرنوبي

هاجر الشرنوبي عن «لمس أكتاف»:
وضعني في منطقة جديدة

ت�ألقت الفنانة ال�شابة هاجر ال�رشنوبي خالل �أحداث م�سل�سل
«مل�س �أكتاف» بطولة النجم يا�رس جالل ،والذي يعر�ض حاليا
على �شا�شة  ،cbcمن �إنتاج �رشكة �سيرنجي ،حيث ظهرت هاجر
يف �شخ�صية جديدة ،متزوجة من «زيدان» – حممد عز ،ونالت
�إ�شادات ملحوظة بعد م�شهد خالفها مع زوجها يف امل�سل�سل.
وقالت ال�رشنوبي �إنها �سعيدة للغاية بردود الفعل عن دورها يف
م�سل�سل «مل�س �أكتاف» ،مو�ضحة �أن هذه ال�شخ�صية و�ضعتها يف
منطقة خمتلفة وجديدة ،جعلتها تفكر يف اختيار �أدوارها ب�شكل
مميز خالل الفرتة املقبلة .كما ت�شارك هاجر ال�رشنوبي يف
م�سل�سل «لآخر نف�س» بطولة النجمة يا�سمني عبد العزيز ،الذي
يعر�ض على �شا�شة «احلياة» ،من ت�أليف �أمني جمال وور�شته
الكتابية ،ومن �إخراج ح�سام على ،وجت�سد من خالله �شخ�صية
ناهد متزوجة من مراد مكرم يف «ال�رس» وتنقلب حياتها ر�أ�س ًا
على عقب ب�سبب ثراء جبيل ،وتتوالى الأحداث.

كالكيت ثاني مرة ..أحمد صالح

وعائشة بن أحمد شقيقان في رمضان
ي�شارك الفنانان �أحمد �صالح والتون�سية
عائ�شة بن �أحمد يف بطولة م�سل�سل «�أبو
جبل» مع النجم م�صطفى �شعبان والذي
يتم عر�ضه ب�شكل ح�رصي على �شا�شة
 ،ONEويظهران يف الأح���داث ب���أدوار
�شقيقني ،حيث جت�سد عائ�شة �شخ�صية
«مرمي» – زوجة م�صطفى �شعبان والذي
يطلقها بعد �إهمالها وترك ولديها يف
املنزل قبل ا�شتعال احلريق فيه ويج�سد
�أحمد �صالح �شخ�صية �شقيقها.
وتعد هذه املرة الثانية على التوايل
التي يقدم فيها الثنائي �أدوار �أ�شقاء يف
الدراما ،حيث ظهرا العام املا�ضي كذلك
يف م�سل�سل «ن�رس ال�صعيد» مع النجم
حممد رم�ضان ،وج�سدت عائ�شة دور ابنة
عم حممد رم�ضان والتي تتزوجه فيما
ج�سد �أحمد �شخ�صية �أخوها الذي يتخرج
من الكلية احلربية ويتوفى يف احدى
العمليات.

• عائشة وأحمد صالح مع مصطفى شعبان
م�سل�سل «�أب��و جبل» بطولة م�صطفى
�شعبان ،دياب ،جنالء بدر ،مرمي ح�سن،
عائ�شة بن �أح��م��د ،حممود البزاوي،
حممد علي رزق ،غفران حممد ،ر�شا بن

معاوية ،ناهد ر�شدى ،عايدة ريا�ض،
�إنعام اجلريتلى� ،أحمد حب�شي وظهور
خا�ص للنجم ح�سن ح�سني ت�أليف حممد
�سيد ب�شري ،و�إخراج �أحمد �صالح.

الحداد في الحلقة الـ13
روج الفنان �أمري كرارة للحلقة
الـ 13من م�سل�سل «كلب�ش »3
وال��ت��ي ���س��وف تُ ��ع��ر���ض على
القنوات الف�ضائية  ،كما �أعلن
ع��ن ظهور الفنان الكويتي
حممد احل���داد �ضمن �أح��داث
احللقة.
فكتب ك����رارة ع�بر ح�سابه
الر�سمي مبوقع «�إن�ستغرام»
«انتظروا يف حلقه اليوم من

وج���ودي يف م�سل�سل كلب�ش
�رشف كبري و مع دكتور بيرت
زادين �رشف اكرت».
يذكر �أن اجل���زء الثالث من
م�سل�سل «كلب�ش» ،بطولة �أمري
ك���رارة� ،أح��م��د عبدالعزيز،
حممود حافظ� ،أحمد العو�ضي،
ه�شام �سليم ،حممد علي رزق،
ت�أليف باهر دوي��دار ،و�إخراج
بيرت ميمي.

أحدث إطالالت أمل العوضي تعرضها
النتقادات الذعة

تعر�ضت الفنانة �أمل العو�ضي ملوجة من االنتقادات الالذعة؛
ب�سبب �أحدث �إطالالتها والتي �شاركت متابعيها ب�صور منها
عرب ح�سابها الر�سمي على موقع «�إن�ستغرام».
وظهرت �أمل يف ال�صور ب�إطاللة كال�سيكية جذابة و�أنيقة،
مرتدية ف�ستانا �أ�سود ق�صريا ،مع �أكمام طويلة من ال�شيفون،
و�أكملت �إطاللتها بت�رسيحة �شعر ب�سيطة تاركة خ�صالتها
من�سدلة ،مع اعتمادها على ماكياج رقيق ي�برز جمال
وجهها.
وعلقت �أمل على ال�صور قائلة« :من ال�سهل �أن تقف مع احل�شد

أحالم احتفلت

ويتطلب الأمر ال�شجاعة لكي تقف وحيد ًا».
وعب جمهورها عن غ�ضبهم  ,م�شريين �إلى �أن �إطاللتها غري
رّ
منا�سبة ل�شهر رم�ضان املبارك.
ؤخرا ،يف اجلزء الثاين
و�شاركت الفنانة �أمل العو�ضي م� ً
من م�سل�سل «نوايا» ،الذي يحمل عنوان «هم نوايا» ،من
بطولة الفنانة القديرة �سعاد عبد الله ،فاطمة ال�صفي،
ح�سني املهدي� ،سليمان اليا�سني ،وانت�صار ال�رشاح،
و�آخرين ،وهو من ت�أليف نوف امل�ضف ،و�إخراج عي�سى
ذياب.

تامر إسحق يرد

مع زوجها بمناسبة

على اتهام «حرملك»

على زواجهما

التركية

مرور  17سنة

مبنا�سبة م��رور � 17سنة على
زواج��ه��م��ا ،احتفلت الفنانة
الإماراتية �أحالم بعيد زواجها
من مبارك الهاجري ،ون�رشت
على �إح��دى �صفحاتها اخلا�صة
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
�صورة لها مع زوجها على طريقة
«ا�سكت�ش» وعلقت عليها بـ «كل
عام وانت الروح والقلب وعيوين
اللي ا�شوف بها حبيبي مبارك،
احمد الله كل ي��وم على نعمة
ا�سمها مبارك الهاجري �شكر ًا النك
اخرتتني� ،شكر ًا على ال�سعادة
اللي تعطيني اياها كل يوم �شكر ًا
على فاهد وفاطمة ولولو �شكر ًا
على وجودك بحياتي  6/18نكمل
� 17سنة زواج و�سعادة ،احلمد
لله».

بتقليد الدراما

• احالم وزوجها

�إعداد م�شعل ال�سعيد:
ولد فهد را�شد نا�رص بور�سلي عام «� »1918شاعر
ك��وي��ت��ي ...ك��ان وال���ده م��ن ك��ب��ار رج���ال البحر
املعروفني وتاجر ل�ؤل�ؤ ميتلك العديد من ال�سفن
التجارية وتناول يف �شعره اوثق االرتباطات اليومية
والأزمات مثل ازمة املياع والتمويل كما يعترب �شاعر
الكويت الأول كما �أن ا�شعاره التي تغنى تعترب
جزء ًا من التاريخ للفن الكويتي ومنها يا هل ال�رشق
وجزى البارحة وق�صيدة ليت ها النفط الغزير ينقلب
ماي غدير عندما كانت ازمة املياه يف الكويت يف
اخلم�سينات.
�أدخله والده الكتاب حيث تلقى علومه الأولية فدر�س
ال��ق��ر�آن واخل��ط واحل�ساب كما ك��ان يتلقى بع�ض
الدرو�س اخلا�صة على يد املرحوم علي املجرن.
�شغف والد ال�شاعر بال�شعر النبطي وكان يحفظ
بع�ضا منه كما ك��ان خ��ال ال�شاعر فهد بور�سلي
املرحوم مال علي املو�سى �شاعرا جميدا ومن �شعراء
الكويت ال�شعبيني املعدودين يف هذا املجال وكذلك
ال�شاعر العبيدي وهو من �أقرباء ال�شاعر لوالدته.
يف هذه البيئة ن�ش�أ ال�شاعر وبد�أ منذ �صباه و�شبابه
املبكر ينظم ال�شعر على الطريقة والأ�سلوب اللذين
كانا متبعني يف �أيامه ويف املرحلة الثانية من �شبابة
بد�أ ينظم ال�شعر باللهجة العامية الكويتية.
طغت �شهرته لتناوله موا�ضيع ح�سا�سة ملت�صقة
بحيات املواطن ومرتبطة ب�أوثق االرتباطات بحياته
اليومية كق�صائدة يف امل��اء ,وامل���دراء ،و�أزم��ة
التمويل ،الكهرباء ,وغريها من الق�صائد االجتماعية
وال�سيا�سية.
كان الكثري من الوجهاء و�أعيان البلد وذوي ال�سلطة
على ات�صال دائ��م معه ي�ستمعون �إليه وي��رددون
ق�صائده.
كانت �أ�شعاره مبثابة امل��ر�آة العاك�سة للأو�ضاع
االجتماعية وال�سيا�سية يف املجتمع الكويتي لندرة
املجالت وال�صحف يف زمانه.
�سافر �إلى الهند مع والده وكان يرتدد على البحرين
وال�سعودية وجنوب العراق وك��ان يتقن الهندية
ومطلع على ثقافتها وكان معجب بال�شاعر رابندرانات
طاغور ,ومن �أ�شعاره:

وا�شعاره كانت تطرح هموم وم�شاكل املجتمع ومنها
«يف نق�ص املياه»
ل��ي��ت ه���ا ال��ن��ف��ط ال����غ����زي����ر ي��ن��ق��ـ��ل��ب م����اي غديـر
م��ا ن��ب��ي ال��ن��ف��ط وم��ع��ا���ش��ه ��صرن��ـ��ا ل��ل��ع��امل طما�شه
���ض��اع بالطو�شه الفقري
�أه��ل��ه��ا م��ـ��ات��وا ع��ط��ـ��ا���ش��ه
ب�س يبي ل��و درب ي�صبه
م��ن الفجر �شـايل ق���رب���ه
والظما بها ي�ستدير
نفطهـا غـرق �أوروبـه
ج��ـ��اب��وا كندي�سه ج����دي����ده ق��ال��وا ب��ال��ع��امل وحيده
وازرع����وا حنطه و�شعري
قـلـت خيـر ال��ل��ه ي���زي���ده
كل قيظه ن�صيـح ربنا
ال زرعنـاو ال �شـربنـا
ك��ل م��ن �أ���ص��ب��ح خطري
م��ن عجمنا وم���ن ع���رب���ن���ا
وامل�����ه�����ارا م����ا تطيعك
عرباين مـا تبيـعــك
م���ن ع��وي��ن��ـ��ك م���ن ف���ـ���زي���ع���ك ن�����ش��ت��ك��ي ع��ن��د الأم�ي�ر
وال�����س��ب��ب ك�ث�رة عددنا
م��ـ��ا ن��ل��وم��ك ي��ـ��ا ب���ل���دن���ـ���ا
ما بها مفر�ش ح�صري
�شـف بالدك يـا ولـدنا
ل��ي��ت ه���ا ال��ن��ف��ط ال����غ����زي����ر ي��ن��ق��ل��ب م����اي غ��دي��ر

• محمد احلداد وأمير كرارة

• أمل
العوضي

الناطقة بهموم الناس

ج��زى م��ن غرابيل الزمـاين
ج��زى البـارحة جـفني ع��ن ال��ـ��ن��وم
و�أ�شوف الع�رش ت�صفي ثماين
�صربت �أم�س مع قبل �أم�س وال��ي��وم
ع�����ذاب ع��ل��ى ال��ع�����ش��اق م���ق�������س���ـ���وم ت��ول��ع��ت ي����وم ال���ل���ه ب�لاين
ي��ـ��ل��زم ع��ل��ـ��ي ال�����ش��ـ��ـ��وق ت�����ل�����زوم و �أن����ا ي���وم ل��زم��ت��ه ع�صاين

من «كلبش  »3مع أمير كرارة
«كلب�ش  »3النجم الكويتي
اخويا وحبيبي حممد احلداد
 ..واحلى رم�ضان على اخوانا
ال�شعب الكويتي كل �سنة وانتم
طيبني».
لريد عليه احل��داد قائلاً « :يا
حبيبي يا بو �سليم اخويا و
حبيبي و ت�رشفت بال�شغل
معاك انت ان�سان جدع و فنان
و ربنا يعلم انت عندي ايه..

فهد بورسلي جريدة الكويت

�أب��دى املخرج ال�سوري تامر �إ�سح 
ق
�سعادته للأ�صداء الإيجابية التي تلقاها
م�سل�سله «حرملك» ،على الرغم من �أنه
مازال يف احللقة العا�رشة ،م�شري ًا �إلى
�أن النا�س �ستتعلق بالعمل �أكرث ف�أكرث
مع ت�صاعد الأحداث.
ونفى �إ�سحق يف الوقت نف�سه ما يتداوله
البع�ض عن تقليد الدراما الرتكية،
م�ؤكد ًا �أن «حرملك» يتقاطع مع بع�ض
الأعمال املدبلجة ،من ناحية �ضخامة
الإن��ت��اج وفخامة ال��دي��ك��ورات وكرثة
ال��ن��ج��وم .وق���ال �إن حقبة االحتالل
العثماين لدم�شق كانت قائمة تاريخي ًا،
ومن حق اجلميع الإ�ضاءة عليها يف �أي
نوع من �أنواع الفنونُ .يذكر �أن العمل
من ت�أليف �سليمان عبدالعزيز ،ومن
بطولة جمموعة م��ن جن��وم �سورية
والعامل العربي.

مها محمد تخضع
لعملية جراحية

وقال هذه الق�صيدة التي تعد من ا�شهر ق�صائده
يعاتب فيها ال�شاعر رحمه الله وطنه وي�شكو احلال
الذي و�صل اليه :
واحل��ر فيها �شايف معافة
ال��دار ج��ارت ماعليها ���ش��اف��ة
عادتها عقب القبول �أنكافة
بالك تكاثر �صدها و �إن �صدت
وال �إبنها تلعن �أب��و �أ�سالفة
دار لغري عيالها م�����ش��ك��ورة
دار يعي�ش بها الغريب منعم وتعي�ش فيها �أم �أحمد العجافة
ه��م��ازة م��ن��اع��ة حالفة
دار �أو���ص��ف��ه��ا ع��ج��وز ���ش��م��ط��ا
وعيالها لعيونهم خطافة
تغذي عيال النا�س و ت��داوي��ه��م
�آ�سف على الطيب تردى حالة وال الردي مامن عليه ح�سافة
له ديوان �شهري جمعته و�أعدته ابنته «و�سمية فهد
را�شد نا�رص بور�سلي»مب�ساعدة الأدي��ب وامل���ؤرخ
الكويتي �أحمد الب�رش الرومي.وكذلك له ديوانني
�صغريان نادرين طبعا يف م�رص يف حياة ال�شاعر
وكان ذلك يف بداية اخلم�سينيات وبه بع�ض الق�صائد
التي مت �إق�صا�ؤها من ديوانه الأخري التي �أ�رشفت عليه
�إبنته و�سمية وقد تويف عام .1960

�شاركت الفنانة مها حممد عرب خا�صية « »storyعلى
موقع «�إن�ستغرام» ،مقطع فيديو لها ،ك�شفت فيه �أنها
�ستخ�ضع لعملية جراحية يف املرارة.
وقالت «مها» يف الفيديو «جيت امل�ست�شفى من �أجل
�إج��راء فحو�صات طبية ،الدكتور خوفني ب�شغلة
ثانية ،اتبني عندي ح�صوات يف املرارة ،وقال يل
الزم �أعمل العملية اليوم قبل بكرة».
و�أ�ضافت «عندي  10ح�صوات وحدة كبرية وباقي
احجامهم �صغرية ،فخربين الطبيب ب�أن احل�صوات
ال�صغرية خطرية ممكن ت�سبب املوت املفاجئ لأنها
ت�سد انبوب امل��رارة ،وهال كلمني اجل��راح ع�شان
املوعد ممكن بكرة �أو بعده �أعمل العملية».
وكانت مها حممد قد تعر�ضت م�ؤخرا لأزمة �صحية
مفاجئة� ،أ�سفرت عن دخولها امل�ست�شفى ،وتبني
بعد �إجرائها الفحو�صات الالزمة �أن لديها ح�صوات
يف امل��رارة ،ثم وجهت ال�شكر جلمهورها ولكل من
�س�أل عن و�ضعها ال�صحي .وخا�ضت الفنانة مها حممد
ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «روتني» ،من
بطولة :نا�رص عبا�س ،غدير ال�سبتي� ،شيماء علي،
هند البلو�شي ،حممد املن�صور ،خالد �أمني� ،أحمد
ال�سلمان ،و�إلهام الف�ضالة ومن ت�أليف علي دوحان،
و�إخراج عي�سى ذياب.
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