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ّ
يتخطى المليون
عمرو دياب
مشاهدة بـ «أنا غير»
ا�ستطاع الفنان امل����صري عمرو
دي���اب ان يحقق جن��اح��ا كبريا
ب�أغنيته اجلديدة «�أن��ا غري» من
�ألبومه الغنائي اجلديد الذي يحمل
ذات اال�سم.
فالأغنية تخطّ ت املليون م�شاهدة
بعد � 3أيام من طرحها على قناته
الر�سمية على يوتيوب ،وهي من
كلمات �أحمد مرزوق ،و�أحلان حممد
يحيى ،وتوزيع �أ�سامة الهندي.
اجلدير ذكره ان عمرو دياب طرح
م�ؤخرا �أغنية «يوم تالت» من كلمات
• عمرو دياب
ال�شاعر الغنائي تامر ح�سني ومن
�أحلان عزيز ال�شافعي ومن توزيع �أ�سامة الهندي ،واغنية ثانية
بعنوان «بحبه» من كلمات �أمين بهجت قمر واحلان حممد يحيى
وتوزيع �أ�سامة الهندي.

هستيريا الضحك تهاجم سيرين عبدالنور
في كواليس «الشهر السابع»
• سيرين
عبدالنور

ن�رشت الفنانة �سريين عبدالنور
عرب ح�سابها ال�شخ�صي مبوقع
ت��ب��ادل ال�صور والفيديوهات
«ان�ستغرام» ،مقطع فيديو من
كوالي�س ت�صوير م�سل�سل
«ال�شهر ال�سابع».
وظ��ه��رت ���س�يري��ن يف
ال��ف��ي��دي��و� ،أث��ن��اء
ت�����ص��وي��ر م�شهد
ت�������ض���ب���ط ف��ي��ه
زوج��ه��ا� ،أثناء
خ����روج����ه من
منزل ع�شيقته،
لكنها تدخل
يف نوبة �ضحك
ه�ستريية عند
ر�ؤيته!
وع��ل��ق��ت �سريين
على الفيديو قائلة:
«من كوالي�س م�سل�سل
ال�شهر ال�سابع ،امل�شهد
بيحكي �أنه رودريغ يللي
�أخد دور زوجي ،نازل من
بيت ع�شيقته ،ب�س �أنا طلع
عبايل فوت بامل�شهد كنت
حامل بكري�ستيانو ،هون
كتري ب�ضحكني الفيديو».
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د الفني،
�شاركت �سريين عبد النور
يف امل��ارث��ون الرم�ضاين
املا�ضي ،ببطولة م�سل�سل
«ال��ه��ي��ب��ة» ،يف مو�سمه
ال��ث��ال��ث� ،أم����ام النجم
ال�سوري تيم ح�سن ،ومن
ت��أل��ي��ف با�سم ال�سلكا،
و�إخراج �سامر الربقاوي،
وب��ط��ول��ة :مني وا�صف،
ع���ب���دو ���ش��اه�ين �أوي�������س
خملالتي،
على اجل��ان��ب الغنائي،
ت�ستعد �سريين عبد النور
الحياء حفل غنائي يوم 29
�أغ�سط�س احلايل ،مب�شاركة
ح�سني الديك ،وعبا�س جعفر
معرة
يف ف��ن��دق ���ش�يرات��ون
ّ
�صيدنايا.

• من فيلم الغوص

ّ
يحضر
سعود الخالدي :التلفزيون

لفيلم وثائقي عن الغوص من جزأين
كتبت �سو�سن �أ�سعد:
�أك��د وكيل وزارة الإع�ل�ام امل�ساعد لقطاع
التلفزيون �سعود اخلالدي .ان التلفزيون قطع
�شوطا وا�سعا يف اجناز فيلم وثائقي متميز من
جز�أين يتناول كافة مراحل الغو�ص .يتم
اجنازه بتوجهات من لدن وزير الإعالم وزير
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد نا�رص اجلربي
وبتوجيهات من وكيلة الوزارة منرية الهويدي
التي تتابع م�سرية العمل يوما بيوم.
و�أ�شار وكيل وزارة الإع�لام امل�ساعد لقطاع

التلفزيون ان الفيلم ي�أتي تر�سيخا لقيمة
ومكانة البحر عن اهل الكويت الذين عرفوا
البحر وخربه على �صعيد الغو�ص �أو التجارة
حيث كان البحر م�صدر ًا ا�سا�سي ًا للرزق.
وقال �سعود اخلالدي :يت�ضمن اجلزء الأول
كافة التدريبات اخلا�صة بالغو�ص واي�ضا
كيفية «ت�شوين «امل��راك��ب وه��ي عملية
ال�صيانة والتح�ضري ملهمة الغو�ص .اما
اجل��زء ال��ث��اين ،فيتناول الغو�ص بكافة
تفا�صيله .ومت اجن��از هذا الفيلم ال�ضخم
بالتعاون مع النادي البحري الذي يقوم

• سعود اخلالدي

�سنويا برحلة ال��غ��و���ص على ي��د خرباء
ون��واخ��ذة متخ�ص�صني يف ه��ذا اجلانب.
واعتمادا على جيل من ال�شباب من اجل
تر�سيخ قيمة ومكانة الغو�ص عند االجيال
من ابناء الكويت الغالية .وقد قام فريق
من ابرز امل�صورين من اجل اجناز وت�صوير
هذا العمل ال��ذي �سيكون مبثابة الوثيقة
لالجيال .و�سيكون العمل جاهزا للعر�ض
خ�لال ال�شهرين املقبلني وذل���ك الجن��از
العمليات الفنية املتبقية للفيلم من
مونتاج ومك�ساج وت�صحيح الوان وغريها

من عمليات فنية وتقنية.
وتابع وكيل وزارة الإعالم امل�ساعد ل�ش�ؤون
التلفزيون �سعود اخلالدي بان تلفزيون دولة
الكويت امام نقلة كربى على �صعيد الربامج
واي�ضا الإنتاج الدرامي التلفزيوين يف ظل
االجنازات التي راحت تتحق بف�ضل توجيهات
وزير الإع�لام وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
ووكيلة وزارة الإعالم والتعاون املتميز بني
قطاعات ال��وزارة مما كان له ابعد االثر يف
حتقيق نقلة ا�ضافية يف ر�صيد الإعالم الكويتي
اجلديد.

نيللي كريم ترتدي «الفيل األزرق»
خالل عطلتها الصيفية

• نيللي كرمي

ن�رشت الفنانة نيللي كرمي ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي
مبوقع تبادل ال�صور والفيديوهات «ان�ستغرام»� ،صورا
الطاللة جديدة لها� ،أثناء عطلتها ال�صيفية ،مرتدية
«الفيل الأزرق».
وظهرت نيللي وهي ترتدي عقدا مزينا بقالدة على �شكل
الفيل الأزرق ،و«ل��وك» حاد يربز مالحمها اجلريئة،
و�شعر م��ف��رود ،وعلقت بالقول« :الفيل الأزرق من
الزورد� ..أنا �أحب ذلك».

وان��ه��ال��ت تعليقات متابعي نيللي ك��رمي على
ال�����ص��ور ،م��ب��دي��ن اع��ج��اب��ه��م ال�����ش��دي��د ،بدورها
يف فيلم «الفيل ا لأزرق  ،»2وروع��ة ح�ضورها،
وجمالها الالفت.
«الفيل الأزرق  ،»2من �إخراج مروان حامد ،وت�أليف
�أحمد مراد ،و�إنتاج «�سيرنجي للإنتاج الفني» ،ومن
بطولة كرمي عبد العزيز ،اياد ن�صار ،هند �صربي،
نيللي كرمي ،تارا عماد� ،أحمد خالد �صالح.

نادين نجيم وقصي خولي يلتقيان
في رمضان المقبل

ك�شف املنتج �صادق ال�صباح ،عن
حت�ضريه لعمل جديد ،تناف�س
به �رشكته خالل رم�ضان املقبل،
مو�ضحا �أنه �سيجمع النجمة نادين
جنيم ،مع النجم ق�صي خويل.
و�أكد املنتج �صادق ال�صباح� ،أنه
اتفق مع فريق العمل على عقد
جل�سات عمل ،من �أجل اال�ستقرار
على التفا�صيل النهائية ،من
�أجل اللحاق باملو�سم الرم�ضاين
املقبل.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن ه��ذه اجلل�سات
�ستكون بح�ضور ن��ادي��ن ن�سيب
جنيم ،وق�صي خ��ويل ،وخمرج
العمل فيليب �أ�سمر.
يذكر �أن هذا العمل ،يعد العمل
الثاين الذي يجمع نادين ن�سيب
جنيم ،مع ق�صي خويل ،واملنتج
�صادق ال�صباح ،حيث قدموا معا
يف املو�سم الرم�ضاين املا�ضي
م�سل�سل «خم�سة ون�ص» ،الذي
�شارك يف بطولته :معت�صم النهار،
ورفيق على �أحمد ،وروال حمادة.

• قصي خولي
• نادين جنيم

محمد عساف
يحيي حف ً
ال
جماهيري ًا كبيراً
في مدينة روابي
• محمد عساف من احلفل

�أحيا الفنان حممد ع�ساف حف ً
ال
جماهريي ًا كبريا ،مبدينة روابي
يف فل�سطني ،ليكون هذا احلفل من
ا�ضخم احلفالت الفنية التي احياها
يف فل�سطني وخارجها ،حيث توافد
اجلمهور ملدينة رواب���ي ب�أعداد
غفرية من كافة املدن الفل�سطينية
حل�ضور احلفل الغنائي الكبري.
وعلى م��دار �ساعتني ق��دم الفنان
حممد ع�ساف عدد ًا كبري ًا من �أعماله
الغنائية منها ما هو قدمي ،فيما
حظي جمهوره باال�ستماع لأعماله
التي اطلقها م�ؤخرا لي�شهد حفل
رواب����ي م��ي�لاد ع���دد م��ن الأع��م��ال
الغنائية اجلديدة ،ليطلقها خالل
هذا احلفل تقديرا منه لهذا اجلمهور
الذي و�صفه باملحب للفرح والداعم
له يف كافة حفالته ،لي�شعل هذا

اجلمهور الكبري احلما�س وتفاعلهم
مع حمبوب العرب ،منذ اللحظة
الأولى لدخول امل�رسح.
فكانت البداية ب�أغنية «ان��ا دمي
فل�سطيني» ثم تابع بعد ذلك بتقدمي
«مكانك خايل» و«عللومة عللومة»
ليقدم �أغنية للفنان مار�سيل خليفة
«منت�صب القامة �أم�شي» و«الدحية»
و«ع��ل��ى ال��ك��وف��ي��ة» ال��ت��ي ا�شعلت
حما�س اجلمهور يف م�رسح روابي،
و«يا طري الطاير» ليقدم بعد ذلك
مدلة م��ن االغنيات الفل�سطينية
بداها ب�أغنية «فل�سطني يا امي ويا
روحي» و«علّي راياتك علّي» و«وين
ع رام الله» ليغني للفنان جورج
و�سوف �أغنية» يا بياعني الهوى»
ليقدم بعد ذلك مفاجاة احلفل من
خالل �أغنية «الهوارة» والتي نظمت

كلماتها بحب فل�سطني واهلها،
لي�شعل امل�رسح من جديد ب�أغنية
«البداوية» ليعاود ويقدم مدلة من
ابرز االغنيات الثورية واحلما�سية
منها» هبت النار والبارود غني»
و«ذل���وا ذل��وا ما ذلينا وتعلينا»
و�أغنية «بدك عناية» من البوم ما
وح�شناك» و�أغنية «لوين بروح»
ليكون جمهور روابي حا�رضا بقوة
مع احدث �أعماله الغنائية من خالل
�أغنية» ب�رصاحة» ليكون اخلتام مع
هذا اجلمهور الذي ردد معه كل ما
قدمه من اغنيات على مدي �ساعتني
ب�أغنية «بكتب ا�سمك يا بالدي».
وخ�لال احلفل وج��ه الفنان حممد
ع�ساف التحية الهل القد�س ولغزة
احلب والتحية وال�سالم كما �شكر كل
من ح�رض هذا احلفل رغم الظروف

وال�صعوبات على احلواجز ،ليخ�ص
بالتحية لكافة الأ�رسى يف �سجون
االحتالل ،كما رحب بام الأ�رسى
ام نا�رص التي حر�صت على ح�ضور
احلفل رغم ان ابنائها الثالثة ا�رسى
يف �سجون االحتالل ،ليحمل احلفل
ر�سالة الفرح لل�شعب الفل�سطيني
ور�سائل ال�صمود وان القد�س �ستبقى
عربية وعا�صمة فل�سطني االبدية.
ليكتب جمهور الفنان حممد ع�ساف
يف ه��ذا احل��ف��ل الفني الكبري ان
حمبوبهم واح���د م��ن �أه���م جنوم
امل�رسح يف الوطن العربي،ليلتقي
حمبيه م��ن ج��دي��د �ضمن جولته
التي يبد�أها يف ال��راب��ع من �شهر
اكتوبر  2019يف الواليات املتحدة
االمريكية وحتى الثالث ع�رش من
ذات ال�شهر.

