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في الحلقة الـ  16من مسلسل «حدود الشر»

شموس ال تغيب

جاسم يخرج من السجن ليفاجئ أمه

الشيخ جابر العلي السالم الصباح
مؤسس اإلعالم الكويتي
�إعداد م�شعل ال�سعيد:

• حياة الفهد وانتصار الشراح

تبد�أ احللقة الـ  16من م�سل�سل «حدود ال�رش» بقول ليلى لبدرية
�أنها تكرهها هي و�أمها وكل اخواتها لأنها و�أهلها كانوا يعملون
كاخلدم لهم يف املزرعة التي ميتلكونها.
بدرية تقول لأبيها �أن ليلى قالت لها �أنها �ستفعل كل �شيء
لتفريقهن وحتاول بدرية �إيقاع ليلى يف الكالم يف وجود والدها
الذي كان خمتبئا ولكن ليلى ر�أته
يف امل���ر�آة ،فكذبت وقالت انها ال تهتم �إال لأم��ر عي�سى ال
لأمواله.

• مشهد من احللقة

مرمي هي الأخرى مل تعد موجودة يف البيت� ،أما لطيفة وعلي
فا�سميا طفلهما اجلديد با�سم جا�سم ،وعي�سى يذهب لنعيمة يف
بيت �أختها ويعتذر لها
ويطلب منها العودة للبيت �أما هي فتوافق ال لأجله هو ولكن
لأجل �أبنائها.
جا�سم يخرج من ال�سجن يف مفاج�أة ك��ادت توقف قلب �أمه
و�إخوته من الفرحة ،حيث تنازل �أحمد عن البالغ الذي قدمه
�ضده ،ولطيفة ت�شعر بارتباك �أما علي

في�شعر بقلق.
تقوم ببطولة امل�سل�سل الفنانة حياة الفهد ،حيث �أنها تقوم
ب��دور نعيمة ،وي�شاركها البطولة كل من �أحمد اجل�سمي،
انت�صار ال�رشاح ،حممد عا�شور ،نوروا � ،سعاد علي ،هنادي
الكندري� ،شيماء علي ،هبة الدري ،مي�س كمر ،هيا ال�شعيبي
وعبد العزيز الن�صار وفهد با�سم وغرور وحممد الأن�صاري،
وامل�سل�سل
من �أخراج �أحمد دعيب�س ،وت�أليف حممد خالد الن�شمي.

أحمد حسين« :وا أسفي» جديدي
في عالم اإلنشاد الديني
انتهى الفنان الكويتي احمد ح�سني
م��ن حت�ضري الأن�����ش��ودة الدينية
اجلديدة وا�أ�سفي والتي �سيتم طرحها
قريبا جلمهوره وه��ي من �أحلانه
وادائه كلمات ابن القوايف التوزيع
واملك�س عا�صم البني ,عزف �آلة
الكمان حممد الزنكوي الرتجمة
لالنكليزية د .خالد الهران.
وقال ح�سني يف ت�رصيح �صحايف ان
هناك عدة م�شاريع ان�شادية جديدة
لديه بينها فكرة عمل يتحدث عن

االن�سان واالن�سانية وهو م�ستلهم من
القر�آن الكرمي بهذا اخل�صو�ص ولقد
مت البدء يف �أولى خطوات التح�ضري
متهيدا لو�ضع اللم�سات االخرية
عليه خالل الفرتة القليلة املقبلة.
وح��ول تخ�ص�صه يف ه��ذا املجال
اجاب ح�سني قائال :بالن�سبة يل انا
اح��ب واع�شق ه��ذا املجال ال�سيما
انه يحمل ر�سالة روحانية تغذي
روح االن�سان ب�شكل عام وامل�سلم
ب�شكل خا�ص واي�ضا مواكبة االن�شاد

واملن�شدين العاملني من امثال ماهر
زين و�سامي يو�سف.
وا�ضاف ح�سني انه يجد نف�سه كثريا
وميتلك القدرة على جتديد االفكار
واالحل����ان وال��ت��وزي��ع املو�سيقي
مع مراعاة ذائقة جميع امل�سلمني
بالعامل الوا�سع الفتا �إلى ان الطريق
ال��ذي ي�سلكه بعيد عن امل�ألوف
ومتجدد بافكار غري مطروحة كونه
يبتعد دوم��ا عن االفكار املتكررة
والتقليدية.

في مسلسل «أجندة»

رمضان خسروه أول كويتي

فيديو سباحة هيا

يصل إلى هوليوود بفنه

عبدالسالم بين أسماك

����ش���ارك امل���خ���رج رم�ضان
خ�رسوه جمهوره ومتابعيه
عرب ح�سابه الر�سمي على
«�إن�ستغرام» ب�صورة جممعة
لبع�ض املل�صقات الدعائية
لأعماله ال�سينمائية التي
ق��دم��ه��ا خ��ل�ال ال���ف�ت�رات
املا�ضية ،وك�شف من خاللها
عن �أن م�صمم هذه املل�صقات
ق��د و���ص��ل �إل����ى العاملية
وا���س��ت��ط��اع �أن ي��ق��دم �أول
مل�صق دعائي لفيلم �أمريكي
ب��ه��ول��ي��وود ،ل��ي��ك��ون �أول
كويتي ي�صل �إلى هذا الأمر.
• رمضان خسروه
وعلق خ�رسوه على ال�صورة
قائالً« :كان �أول ت�صميم له لبو�سرت فيلم هو لفيلمي حبيب الأر�ض
ثم العرت ثم �رسب احلمام الذي طار به من املحلية �إلى العاملية
لي�ضع ا�سمه ر�سميا ك�أول كويتي ي�صمم بو�سرت فيلم �أمريكي يف
هوليوود ..مربوك �صديقي العاملي م�شاري النجم منربون وهذا
�أكرب دليل على �أن العاملية تبد�أ من املحلية».

القرش المفترسة يفجر
حالة من الرعب

ت��داول رواد ال�سو�شيال ميديا مقطع فيديو تظهر
فيه النجمة هيا عبدال�سالم وهي ت�سبح بني �أ�سماك
القر�ش املفرت�سة يف مياه داكنة ،حيث �سيطرت
�أجواء خميفة على تلك اللقطات.
اللقطات املتداولة هي م�شهد حللم مفزع مقتطع
من �أحدث حلقات م�سل�سل «�أجندة» والذي جت�سد
فيه هيا عبدال�سالم �شخ�صية «�آ�سيا» ،وهي فتاة
متزوجة ولديها �أوالد� ،إذ تبدو حياتها م�ستقرة يف
بادئ الأمر خا�صة و�أنها تعي�ش برومان�سية مفرطة،
لكنها جتد نف�سها يف امتحان �صعب للغاية مع زوجها.
م�سل�سل «�أجندة» من ت�أليف الكاتبة مرمي ن�صري و�إخراج
هيا عبدال�سالم والتي تتقا�سم �أي�ض ًا بطولة العمل مع عدد من
النجوم من بينهم ف�ؤاد علي و�سليمان اليا�سني وليلى عبدالله
ورمي �أرحمة وعبد الله الطليحي وحممد الدو�رسي و�شفيقة
يو�سف.
من جهة ثانية� ،ستقوم هيا عبدال�سالم ببطولة م�رسحية
«�أ�صدقاء الغيوم» املقرر بدء عر�ضها تزامن ًا مع �أول �أيام عيد
الفطر املبارك على �صالة نادي القاد�سية الريا�ضي مبنطقة
حويل ،وهي من ت�أليف مرمي ن�صري ،وي�شارك يف بطولتها
ليلى عبدالله وحممد العلوي و�شيخة الع�سالوي ونوف ال�سلطان
وزينب كرم.

غدير السبتي :المهرجانات
الكويتية «خرابيط»

���ش��ن��ت ال���ف���ن���ان���ة غ��دي��ر
الذع��ا على
هجوما
ال�سبتي
ً
ً
املهرجانات الكويتية وا�صفة
�إياها بـ «خرابيط» ،م�ؤكدة
�أن ال�شللية واملح�سوبية
وامل���ج���ام�ل�ات ه���ي ال��ت��ي
حتكمها.
وقالت «غدير» خالل لقائها يف
برنامج «�رساي» املذاع على
�إح��دى املحطات اخلليجية:
«ماعندنا مهرجانات ر�سمية،
مع احرتامي للأ�شخا�ص اللي
املهرجانات
م�سوينها..
غدير
����ا
�
أن
�
و
�ل��ام..
�أي ك�
• غدير السبتي
بقولها علنًا ق��دام كل النا�س،
املهرجانات اللي قاعدة ت�صري يف الكويت خرابيط».
و�أ�ضافت «هادا �صديق هادا ..وهادا يدق يقول ل�صديقه �شنو
تبي تبي ممثل �أول وال مذيع �أول وال �شنو �أعطيك حبيبي ،هذي
املهرجانات واحد يبي ي�سوي «غبقة» وما يبي يعزم النا�س
يف بيته في�سوي مهرجان ويعطيهم درع ابو  3دنانري وكرت بو
دينار».
وتابعت «اللي يزعلني� ،أن املكرمني حتط ال���درع� ،أ�شكر
املهرجان ،كلي ثقة عفوا عن �أي مهرجان تتكلم مافيه معايري
حتكمه».

• أحمد حسني

ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث عن
االعالم الكويتي املرئي
وامل�سموع واملقروء ال
بد و�أن ن�شري بالبنان
ال���ى ال�����ش��ي��خ جابر
العلي ال�صباح وزير
االع�لام اال�سبق رحمه
الله فهو ال��ذي نه�ض
ب���االع�ل�ام الكويتي
وذل����ل ال�صعوبات
امام االعالميني ووثق
ال���ت��راث ال��ك��وي��ت��ي
العريق ودف��ع بعجلة
الفن الى االمام و�ساهم
• الشيخ جابر العلي السالم الصباح
م�ساهمة ك��ب�يرة يف
االحتفاظ ب�أر�شيف فني �ضخم لكويت املا�ضي واحلا�رض
فكل قدمي يف مكتبة االذاعة والتلفزيون هو من وثقه فتعالوا
لنتعرف على هذه ال�شخ�صية امل�شهورة
انه ال�شيخ جابر العلي ال�سامل ال�صباح ولد عام «»1928
و�شغل عدة منا�صب منها  ،م�ست�شار �أمري الكويت ونائب
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير االعالم  ،وهو �أ�صغر �أبناء
ال�شيخ علي ال�سامل ال�صباح .تويف والده قبل �أن يكمل عامه
الأول ،وتولى تربيته عمه ال�شيخ عبد الله ال�سامل ال�صباح
وعا�ش مع ابني عمه �سعد وخالد .ب�سن اخلام�سة �أ�صيب
مبر�ض اجلدري وانتقل املر�ض منه لوالدته وظلت والدته
ت�شكو من �أعرا�ض املر�ض حتى توفيت فعا�ش وحيد ًا بال �أب
وال �أم.
تلقى تعليمه الأول يف مدر�سة ال�شيخ عبد العزيز حمادة،
ثم انتقل بعدها �إلى املدر�سة املباركية.
وخالل الفرتة من � 1952إلى  1962تولى رئا�سة م�صلحة
الكهرباء واملاء .وبعد ا�ستقالل الكويت و�إجراء انتخابات
وزيرا
املجل�س الت�أ�سي�سي مت ت�شكيل �أول حكومة عني فيها
ً
للكهرباء واملاء ،ثم �أعيد تعيينه عام  1963بنف�س املن�صب
وذلك بعد انتخابات جمل�س الأمة الأول .ويف  13مار�س
وزيرا للإر�شاد والأنباء فنه�ض باالعالم الكويتي
 1964عني
ً
نه�ضة كبرية وفعل املنتج املنفذ فبد�أ الفن الكويتي يظهر
على امل�ستوى العربي وي�أخذ الريادة على م�ستوى املنطقة
 ،و يف تاريخ  3يناير � 1965أعيد تعيينه للمرة الثانية
ب��ذات املن�صب ،ويف  4دي�سمرب  1965وعني مرة �أخرى
وزيرا للإعالم وبعد وفاة ال�شيخ عبد الله ال�سامل ال�صباح,
ترك العمل الوزاري بالفرتة من عام  1971حتى عام 1975
ثم عاد �إلى احلكومة بعد �أن عني نائ ًبا لرئي�س الوزراء
ووزيرا للإعالم ،وا�ستمر مبن�صبه حتى عام  ،1981حيث
ً
م�ست�شارا لأمري الكويت ال�شيخ
ترك العمل الوزاري وعني
ً
جابر الأحمد ال�صباح .وقد تويف عام � 66« 1994سنة».

• هيا عبد السالم

بثينة الرئيسي :بدأت من الصفر
واشتغلت بمحل لبيع الكتب
بثينة الرئيسي

تناقل رواد مواقع التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو للفنانة بثينة الرئي�سي حتدثت
فيه للمرة الأولى عن بداياتها ،قبل دخولها
جمال التمثيل.
وقالت «بثينة» يف الفيديو« :دائما �أعطيكم
طاقة �إيجابية ،و�أحفزكم ،على �أنكم تتحدون
ال�صعاب� ،إذا فيه طموح داخلكم تقدرون،
�أنا ما و�صلت بال�سهل� ،أنا بد�أت من ال�صفر،
وما ولدت ويف فمي ملعقة من ذهب ،وكنت
مدلعة� ،أنا تعبت حلتى و�صلت».
و�أ�ضافت« :ها ال�سالفة �أنا ما حتدثت عنها من

قبل ،ها�شي يعورين ملا �أتكلم فيه؟ �أول ما
�سافرت �إلى الكويت لكي �أكمل درا�ستي ،كان
عندي نق�ص مادي ،ا�ضطررت �أ�شتغل مبحل
�أبيع فيه كتب ،ما ح�سيت �أنه عيب».
وتابعت باكية« :مو عيب وال �صعب ،وا�شتغلت
وح��ارب��ت و�سعيت ،و�صلت ،ول�سا عندي
طموح ،وكلكم تقدرون ،ال تخافوا من �أي �شي
رح تو�صلون».
و�أعلنت الفنانة بثينة الرئي�سي ،م�شاركتها
يف م�رسحية « ،»i wishالى جانب نخبة من
جنوم امل�رسح ،حيث من املقرر عر�ضها يف

عيد الفطر املقبل.
ي�شار �إلى �أن بثينة الرئي�سي تخو�ض املاراثون
الرم�ضاين احلايل مب�سل�سل «الديرفة»� ،إلى
جانب كل من :عبد الله بهمن ،وغدير ال�سبتي،
وح�سني املهدي ،وحممد املن�صور ،وهيفاء
عادل ،ومن ت�أليف علياء الكاظمي ،و�إخراج
مناف عبدال.
وجت�سد «بثينة» من خالل العمل ،دور فتاة
تدعى فاطمة ،وهي �شخ�صية متقلبة للغاية،
وتعي�ش الكثري م��ن ال����صراع��ات ،ب�سبب
ال�صدمات التي �ستتلقاها.

