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جواد العلي يطرح أغنيته
الجديدة «قلبي حلف»

اختفاء المخرج وراء توقف المشروع السينمائي
ألحمد حلمي وناصر القصبي

جوهر سالم الباروني

• جواد العلي

طرح الفنان جواد العلي �أغنيته اجلديدة عرب «يوتيوب» بعنوان
«قلبي حلف» ،والتي من كلمات الفار�س و�أحلان ال�سهب وتوزيع
كرم اوكتان.
وكان العلي قد عاد �إلى ال�ساحة الفنية جمدد ًا مع بداية العام بعد
فرتة طويلة من الغياب وذلك ب�أغنية «ما يهمه» ،وفاج�أ متابعيه
تغيت كثري ًا ،نظر ًا لطول غيابه الفني ،حيث
حينها مبالحمه التي رَّ
غيت مالحمه.
طلّ بـ«لوك جديد» وظهر بخ�صالت �شعر بي�ضاء رَّ
ي�شار �إلى �أن اغنية «ما يهمه» من كلمات الولهان� ،أحلان �أ�سري
النغم ،وتوزيع كرم �أوكتان� .أما اللون الغنائي ،الذي انتهجه يف
حد كبري مع اللون الذي اعتاد
عمله اجلديد ،فجاء م�شابه ًا �إلى ٍ ّ
على تقدميه �سابق ًا بااليقاع ال�رسيع ،وادخال النوتة املو�سيقية
احلديثة.
ويعود الألبوم الأخري الذي طرحه العلي �إلى العام  ،2016وحمل
عنوان «متى ت�شتاق».
• دنيا
بطمة

• أحمد حلمي

رغم اتفاق الفنان �أحمد حلمي
والفنان نا�رص الق�صبي ،على
ت��ق��دمي فيلم ���س��ع��ودي ،يكتبه
امل�ؤلف وليد يو�سف ،ويتولى
�إخ��راج��ه �أو����س ال�رشقي ،فان
ال��ع��م��ل ت��وق��ف دون �أ���س��ب��اب
وا�ضحة.
وملعرفة م�صري ه��ذا العمل،
توجهنا� ،إل��ى امل ��ؤل��ف وليد
يو�سف ،الذي �أكد يف ت�رصيحات
خا�صة� ،أن االتفاق بخ�صو�ص

دنيا بطمة
في إطاللة

• إليسا

جديدة...

بالعباءة

ن����شرت الفنانة دن��ي��ا بطمة
عرب ح�سابها اخلا�ص مبوقع
«ان�ستغرام» �صور لها باطاللة
جديدة مرتدية العباءة.
وظهرت دنيا بطمة بعباءة
طويلة خمططة باللون الأحمر
والأبي�ض ،وب�شعر مموج على
الكتف ،وم��اك��ي��اج جريء
يتحلى بالروج النبيتي
الغامق.
وم��ن الالفت �أن دنيا مل
ت��رت��د ال��ع��ب��اءة م��ن قبل
ولكنها �أث����ارت اعجابها
ال�شديد بها ،وذك��رت �أنها
من ت�صميم «مايا تي�سو�س»
وع��ل��ق��ت« :ح��ب��ي��ت العباية
ال����صراح��ة مم��ي��زة وخمتلفة
وفكرة جديدة وث��وب جميل
يعطيك ال�صحة حبيبتي @
 maya_tissusعلى الت�صميم
حبييت».
ُي��ذك��ر �أن �آخ���ر �أع��م��ال دنيا
بطمة �أغنية «الزمن بيدور»
باللهجة امل�رصية ،من كلمات
هيثم �شعبان ،و�أحل��ان هيثم
الزيات.
واجل��دي��ر بالذكر �أن بطمة
�سجلت �أغنيتها اجلديدة بعد
زي��ارة قامت بها �إلى �رضيح
امللك املغفور له امللك حممد
اخل��ام�����س ،م��ل��ك امل��غ��رب،
تخلي ًدا لذكرى وفاته التي
����ص���ادف���ت ي����وم  16م��اي��و
املا�ضي ،ب�أحد ا�ستوديوهات
مدينة الرباط.

الأجنبية ،وانقطاع ات�صاله ب�أي
من فريق عمل الفيلم.
يذكر �أن �أحمد حلمي يعر�ض له
حاليا يف ال�سينمات فيلم «خيال
م�آتة» ،الذي ي�شاركه بطولته:
منة �شلبي ،وبيومي ف�ؤاد ،وح�سن
ح�سني ،وان��ع��ام �سالو�سة،
وانت�صار ،وخ��ال��د ال�صاوي،
وعبد الرحمن �أبو زهرة ،ولطفي
لبيب ،ومن ت�أليف عبد الرحيم
كمال ،و�إخراج خالد مرعي.

إليسا لجمهورها
عن ألبومها
الجديد:
«هل تعرفون
معنى الصبر؟»

حالة من الن�شاط الفني تعي�شها الفنانة �إلي�سا
هذه الأيام ،حيث يجري العمل على قدم و�ساق
لالنتهاء من �ألبومها الغنائي اجلديد ،املقرر
طرحه يف مطلع .2020
ون�رشت �إلي�سا منذ قليل ،تغريدة عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع التدوينات
الق�صرية «ت��وي�تر» ،وج��ه��ت من
خاللها ر�سالة جلمهورها الذين
ي�س�ألون ب�شكل �شبه يومي
عن �ألبومها اجلديد وموعد
طرحه.
وق����ال����ت �إل���ي�������س���ا يف
تغريدتها« :يا �أ�صدقائي
هل تعرفون معنى ال�صرب؟
ت��وق��ف��وا ع��ن ال��ت����سرع يف
ال�س�ؤال عن الأل��ب��وم ،نحن
نعمل على اختيار الأف�ضل
ونعرف ماذا نختار لكم حتى ال
نت�رسع يف الأمور».
جمهور �إلي�سا تفاعل معها بعد
تغريدتها ،و�أك���دوا �أنهم م�شتاقني
لأعمالها الغنائية ،وه��ذا هو �سبب
احلاحهم ملعرفة تطورات الألبوم وموعد
طرحه وتفا�صيله.
ؤخرا عد ًدا من احلفالت الغنائية
و�أحيت �إلي�سا م� ً
ال�صخمة بدولة تون�س ،وقدمت خاللها جمموعة
كبرية من �أغانيها املميزة التي دائما ما تطلب
منها يف حفالتها.

غسان مسعود يعتذر عن مسلسل
«حارس القدس»

ك�شف النجم ال�سوري غ�سان م�سعود �أن��ه اعتذر
عن امل�شاركة يف بطولة م�سل�سل «حار�س القد�س»
للكاتب ح�سن يو�سف واملخرج با�سل اخلطيب و�إنتاج
امل�ؤ�س�سة العامة للإنتاج التلفزيوين والإذاعي.
و�أكد م�سعود �أنه مل يتمكن من الو�صول �إلى اتفاق ادارة
امل�ؤ�س�سة العامة للإنتاج التلفزيوين والإذاعي».
وق���ال« :ل��ذل��ك ول�ل�أ���س��ف ق���ررت االع��ت��ذار ع��ن هذا
العمل».
وكان من املقرر �أن ي��ؤدي غ�سان م�سعود �شخ�صية
املطران هيالريون كابوت�شي والذي يروي امل�سل�سل
�سرية حياته.
وكان الفنانان ال�شابان حممود ن�رص ومعت�صم النهار
قد اعتذرا عن امل�شاركة يف العمل حيث كان من املقرر
�أن ي�ؤدي �أحدهما �شخ�صية املطران يف مرحلة ال�شباب
على �أن ي�ؤديها الفنان غ�سان م�سعود يف املراحل
املتبقية .كما �سبق و�أن اعتذرت كل من الفنانات كندة
حنا ورنا �شمي�س ونادين حت�سني بيك عن امل�شاركة
يف العمل لأ�سباب �إنتاجية .وكان امل�سل�سل قد تعر�ض
للت�أجيل والتهديد بااليقاف ب�سبب �ضعف ميزانية
العمل التي ال تتنا�سب مع حجم م�شاهده واماكن
ت�صويره و�أجور النجوم املر�شحني لبطولته.

• ناصر القصبي

العمل ،مت منذ عامني ،حيث ُعقد
اجتماع اتفق فريق العمل خالله
على �أن يكون عمال كوميديا،
تر�صد ل��ه ميزانية �ضخمة،
وي�شارك يف بطولته جنوم من
ال�سعودية وم�رص.
و�أ�ضاف وليد يو�سف ،يف حديثه،
�أن العمل توقف منذ فرتة كبرية،
م�شريا �إلى �أن ال�سبب يف ذلك ،هو
اختفاء املخرج �أو�س ال�رشقي،
بعد �سفره �إل��ى اح��دى ال��دول

أغنية باللهجة التونسية
تفصل لطيفة عن طرح
ألبومها الجديد

�شاركت الفنانة لطيفة جمهورها ،عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
التدوينات الق�صرية «تويرت» ،ب�صورة ظهرت من خاللها داخل �أحد
اال�ستوديوهات �أثناء ت�سجيل �آخر �أغاين �ألبومها اجلديد املقرر طرحه
خالل ف�صل ال�صيف احلايل.
وعلقت لطيفة على ال�صورة وقالت« :ات�أخرت عليكم على خاطر كنت
يف اال�ستوديو نح�رض يف مفاج�أة حلوة �أغنية تون�سية يكمل بها
الألبوم».
وكانت لطيفة �أعلنت �أم�س �أن هذا الألبوم �سيكون �أحد �أهم
العالمات يف م�شوارها الفني ،و�أنها �ستقدم من خالله مفاج�آت
مو�سيقية جديدة مل�ستمعيها.
و�أحيت لطيفة م�ؤخرا حفال غنائيا �ضمن فعاليات مهرجان
املهدية الدويل بتون�س ،وقدمت باحلفل العديد من �أعمالها
الغنائية املميزة القدمية واجلديدة ،كما قدمت حفال غنائيا
�آخر �ضمن فعاليات مهرجان بنزرت.
• غسان مسعود

فنان في الذاكرة
يف ذاكرتنا فنان كويتي متميز هو
الفنان الراحل جوهر �سامل.رحمه
الله،كان مثاال للطيبة والوداعة،
ي�رضب به املثل يف االلتزام� ،أدى
ر�سالته الفنية على �أكمل وجه،
و�أخل�ص لوطنه وفنه ،ولد جوهر
�سامل الباروين عام  1945ودر�س
يف امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة حتى
�أنهى تعليمه الثانوي يف ثانوية
ال�شويخ ،وكان عا�شقا للفن منذ
�سني عمره الأول���ى ،ف�شارك يف
امل����سرح امل��در���س��ي �ضمن طلبة
• جوهر سالم
مدر�سة ال�شامية املتو�سطة ،فكان
مثار اعجاب �أ�ساتذته ،ثم تقدم لالنت�ساب يف امل�رسح العربي واجري
له اختبار وجنح يف االختبار ،ف�أ�صبح ع�ضوا فاعال يف امل�رسح
العربي ،فكان �ضمن الدفعة الثانية من �أع�ضاء هذا امل�رسح ،فمثل
يف م�رسحية «ع�شت و�شفت» عام  1964ولفت الأنظار اليه رغم �أن
عمره �أقل من ع�رشين �سنة على الرغم من �أن امل�رسحية �ضمت كبار
النجوم مثل عبد احل�سني عبدالر�ضا و�سعد الفرج وغامن ال�صالح
وخالد النفي�سي ،فكانت هذه امل�رسحية ج�رس العبور له نحو
النجومية ،ثم كان النجاح الأكرب له بعد عدة �سنوات يف م�رسحية
علي جناح التربيزي وتابعة قفة ،حيث لعب دورا مركبا الي�ستطيع
�أحد غريه �أداءه،ثم توالت �أعماله امل�رسحية ف�شارك يف م�رسحية
الكويت �سنة الفني ،القا�ضي را�ضي 30 ،يوم حب ،فو�ضى ،عامل
غريب غريب ،قا�ضي الفريج ،امرباطور يبحث عن وظيفة ،ع�شاق
حبيبة� ،سلطان للبيع ،حط الطري طار الطري ،من �سبق لبق ،عائلة
بو�صعرورة،عامل ن�ساء ورجال ،دار ،خروف نيام نيام،طبيب يف
احلب ،ال�سيف ،ان�سوا يانا�س ،وغريها من امل�رسحيات ،كما عمل
يف الكثري من امل�سل�سالت الإذاعية والتلفزيونية ،وكان ناجحا يف
كل دور قام بتمثيله خا�صة الأدوار الكوميدية مثل دوره يف اوبريت
والله زمن الذي مثل فيه دور احلالق برباعة ،وجوهر �سامل من
تالميذ عميد امل�رسح العربي زكي طليمات ،وقد ح�صل بعد ذلك
على جائزة �أح�سن ممثل دور ثان عن دوره يف م�رسحية نورة عام
 1977كما �شارك يف مهرجانات عربية كثرية منها دولة الإمارات
العربية املتحدة ومملكة البحرين ودم�شق واملغرب وتون�س،
وح�صل كذلك على العديد من اجلوائز وامليدليات يف �أكرث من
منا�سبة ،وكان �شديد االعتزاز بالزي الوطني الكويتي ،والنن�سى
له جناحه كاداري �ضمن �أع�ضاء جمل�س امل�رسح العربي ،جدير
بالذكر �أن جوهر �سامل كان عا�شقا للم�رسح ،فكان فنانا �إن�سانا
و�إن�سانا فنانا حتى وافته املنية بتاريخ  12يونيو  1984ومل يكمل
عمره الأربعني ،رحمه الله.

بطاقة فنية
نر�سلها ال��ى الفنان
الكبري عبدالله احلبيل
ال��ذي ا�شتاق جمهوره
لأعماله الهادفة ،نحن
نعلم �أن الفن الكويتي
تراجع الى الوراء و�أن
ه��ذا �سبب غيابك عن
ال�ساحة ونلتم�س لك
ال��ع��ذر ول��ك��ن النريد
للفن الكويتي الرائد
ان يرتاجع اكرث فمازال
النا�س يتذكرون اعمالك
اجلميلة منذ م�رسحية
«حفلة على اخلازوق»
• عبدالله احلبيل
وح����ت����ى م����سرح��ي��ة
«الإرهابي» وكذلك �أعمالك الدرامية من بدايتك يف «افتح يا
�سم�سم» وحتى �آخر عمل «املتنبي قاهر الذل» ،نتمنى �صادقني
عودتك الى الفن ابا حممد فالفن بحاجتك وبحاجة الى جيلك
الرائع.

وخز إبرة
يف املا�ضي كنا �إذا ا�ستمعنا الى «�شيلة» نندمج معها ونتابعها
من �أولها �إلى �آخرها ،اليوم انت�رش فن ال�شيلة انت�شار ًا كبري ًا
حتى مل النا�س هذا الفن ومل يعد له تلك النكهة اجلميلة التي
كان عليها،ا�صبح ين�شد مبنا�سبة وبغري منا�سبة ،بل و�شمل كل
املنا�سبات و�أ�صبح �أعداد من ي�ؤدون هذا الفن بالآالف امل�ؤلفة،
وبعد �أن كان مطلوب ًا ومرغوب ًا �أ�صبح ال قيمة له ومل يعد ذلك
الفن العربي النادر الذي يتهافت عليه النا�س ،فرحم الله هذا
الفن الذي قتله �أ�شباه الفنانني.

• لطيفة

