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«غيبوبة» العونان تنقذ «العجيرب» من كيد ياسمني عبدالعزيز!

أما الفنان شــهاب جوهر، الذي حضــر العرض برفقه 
زوجته الفنانة إلهام الفضالة، فقال: اســتمتعنا بحضور 
العــرض اخلــاص للفيلم وهــو ذو طابــع فكاهي خفيف، 
ونتمنى التوفيق لكل النجوم املشاركني فيه، فيما أشادت 
الفنانة الفضالة بالعمل، قائلة: أهنئ صناع الفيلم على هذا 
املجهود، فكما نرى السينما الكويتية تشهد انتعاشة غير 
مسبوقة واكتســاحا نتمنى أن يتوج بسلسلة من األفالم 

الناجحة واملميزة.
بدوره، قال الفنان خالد بوصخر: نحن مستمتعون بهذه 
احلالة من النشــاط في صناعة السينما الكويتية، خاصة 
أن الفيلــم كوميــدي وضم مجموعة كبيرة من الشــباب، 
«ومــو غريب على الفنانني»، واألهم من ذلك أننا أصبحنا 
نالحظ كل أسبوع وجود عمل جديد كويتي، وهذا مؤشر 
جيد لصناعة الســينما احملليــة، وهو ما ينذر ببادرة أمل 
خالل العامني املقبلني بأن الكويت ستتبوأ مقعدها وحتجز 
لنفســها مكانة، خاصة في صناعة السينما على مستوى 

الوطن العربي.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شــخصية 
«عبيد» التي يجسدها الفنان خالد العجيرب ببراعة وبساطة 
شــديدة، ويقوم بدور كومبارس بسيط وطيب القلب في 
الوســط الفني، يعانده احلــظ ويحول بينه وبني حتقيق 
حلمه، فكلما دنا من حلظة جناح، ســاقته األقدار لغير ما 
يتمنى، إلى أن التقى بـ «ياسمني عبدالعزيز»، التي جتسد 
شخصيتها الفنانة ذات احلضور الالفت والكاريزما القوية 
رانيا شــهاب، وهي طبيبة جميلة لكنها حتب املال وجتد 
مبتغاها في «عبيد» وتتزوجه لتكتشف الحقا أنه بسيط 
احلال، والده رجل ثــري لكنه بخيل يضيق عليهم احلال 

واملسكن ليزيد من رصيده البنكي.
أما شــخصية «أبوصالح»، التي يقدمها الفنان شــهاب 
حاجية، فهو ذلك اجلار الذي يعد مبنزلة األخ، فتراه يشد 
األزر في املواقف الصعبة وأول املهنئني في املسرات واألفراح، 
وهــي من الفضائل التي أصبحنا نفتقدها في هذا الزمان، 
وجتمعهم املواقف الكوميدية التي ال تخلو من «القطات» 

املضحكة والتي تخرج بعفوية وسالسة.
أما الوالد «بوعبيد»، الذي يلعب دوره الفنان املخضرم 
أحمد العونان، فهو رجل بخيل دائم التذمر والشكوى حتى 
أنه يبخل على صحته باألدوية فُيغشى عليه ويدخل في 
«غيبوبة» كانت هي السبب في زواج ابنه بالطبيبة الطماعة، 
وإنقــاذه في النهاية، فضال عن ســيطرته على حياة ابنه 
حتى يفيض الكيل بزوجته وتفكر في حيلة للحصول على 
أموالــه فال يجد األب حًال غير الزواج من املمرضة «هبة» 
التي كانت تتابع حالته في املستشفى وتقوم بدورها هبة 
عبسي وهي فنانة كوميدية رنانة الضحكة وعالية اإليقاع 

يضفي حضورها على الشاشة حالة من البهجة.
من األوراق الرابحة في الفيلم اختيار ضيوف الشرف 
بذكاء وهو ما يحســب لصناع العمل الســتقطاب جمهور 
أكبر، خاصة أنهم ظهروا بأسمائهم احلقيقية، فكانت البداية 
مــع الفنان خالد مظفر، عبداإلمام عبداهللا، بالل الشــامي، 
عبداهللا احلمادي، ومســك اخلتام مع الفنان طارق العلي، 
كمــا أن األغنية التي أهدى كلماتها الشــيخ دعيج لصناع 
العمل وغناها مجموعة من الشباب كانت في محلها وأضافت 

مزيدا من احلماس للفيلم.

الفيلم يلف العالم كله واجلميع يشاهدونه.
بدورها، قالت هبة العبسي إنها سعيدة بإسناد البطولة 
للمــرة الثانية لها في فيلم «غيبوبة» والذي جتســد فيه 
شخصية ممرضة مصرية حتب الضحك والكوميديا تدعى 
«هبــة»، وأيضــا تهتم باحلالــة الصحية للوالــد بوعبيد 
(الفنان أحمد العونان)، وتقدم املساعدة للطبيبة «ياسمني 
عبدالعزيــز» التي كانت تعتبرهــا أختًا لها في العمل كما 

هي احلقيقة.
حضور خاص للفنانني

من جانبه، قال املنسق اإلعالمي الزميل نايف الشمري: 
«غيبوبة» هو فيلم كويتي اجتماعي كوميدي ويشارك فيه 
كوكبة من الفنانني الكوميديني جتمعهم مواقف كوميدية، 
لكنها حتمل رســائل عديدة للمشــاهد، ونحــن اليوم في 
االحتفال بالعرض اخلاص إيذانا ببدء طرحه في جميع دور 
السينما، ونبارك لصناع العمل على هذا احملتوى، ونشد 
على أيديهم، وفي انتظار العديد من األفالم واألعمال املشرفة.
في الســياق ذاته، قال الفنان عبدالرحمن العقل: أتقدم 
بالشكر اجلزيل ملنتجي فيلم «غيبوبة» على دعوتي حلضور 
العرض اخلاص، وأمتنى أن يكون لدينا دعم للفنانني، سواء 
كان تلفزيونيًا أو مســرحيًا أو ســينمائيًا، واآلن السينما 
حتتــاج إلى الكثير من الدعم، فالشــباب اآلن يعملون من 
أنفســهم وينتجون بأنفســهم، وهذا شــيء خطير، ولكن 
عندما يشــعرون بأن هنــاك دعمًا من احلكومة بشــروط 
معينة، سيضطرون إلى العمل وفق قواعد ونسق معني.

وحول فيلم «أوســكار»، رد العقل: سيكون هذا الفيلم 
بصمة كبيرة بالنســبة لي، مضيفا: مع األسف ومع حبي 
لكل األفالم التي اشــتغلت فيها فأنا أتعامل مع «أوسكار» 
علــى أنه أول فيلم فــي حياتي، مؤكدا أن هــذا الفيلم هو 
اخلطوة األولى لــه، وأن دوره فيه جميل ويرصد معاناة 

الفنان ومعاناة اإلنسان.

بطولة. وأردف: «أنا مؤمن بها، والزم تكون معي في أي 
عمل ألني صرت أتفاءل بها».

وحول وجه الشــبه الذي ظهر على بطل الفيلم وبني 
شــخصية النجــم املصــري محمد رمضان في مسلســل 
«األسطورة»، أكد العجيرب أن هذا ليس مقصودا. وقال: 
«الفنــان محمد رمضان من النجوم الذين نتشــرف حني 
نقلدهم، والشيء احللو عادي نقلده ولكن الفكرة بعيدة».

من جهته، قال الفنان شهاب حاجية عن دوره في الفيلم: 
أحمل رســالة مهمــة اصبحنا نفتقدها فــي حياتنا وهي 
«اجلار قبل الدار»، وفي العمل من كثرة اهتمامي بجاري 
الفنان أحمد العونان يعتبرني «ملقوف». واستطرد: في 
السابق كانت روابط اجليرة أقوى، حتى ان اجلار اذا سافر 
يتــرك مفتاح بيته جلاره لالطمئنان، لــذا أحببت الدور 
الذي أقدمه، وأمتنى أن تصل هذه الرســالة الى املشاهد، 
وأتوجه بالشكر للقائمني على العمل والى الروح الطيبة 

التي حتلوا بها والتي الحظها اجلمهور على الشاشة.
من جانبها، كشفت الفنانة رانيا شهاب عن دورها في 
«غيبوبة»، مؤكدة أنها تلعب دور طبيبة، وتعجب بأحد 
األشــخاص، كما أن شــخصيتها في الفيلم فتــاة مادية، 
وتابعت شهاب في حديثها لـ «األنباء»: ستحدث في الفيلم 
مغامــرات بني تلــك الطبيبة وحبيبها، حيث ســيمرض 
حبيبها، ويخضع للعالج لديها، وحتدث فيما بينهما بعد 
ذلك قصص ومغامرات، وال أريد أن أحرق األحداث، لكن 
الفيلــم بشــكل عام هو كوميدي وأيضا يتضمن رســالة 

نريد أن تصل إلى اجلمهور.
كما كشفت عن مشاركتها في فيلم آخر وهو «الغابة»، 
مشيرة إلى أنه عمل رعب، تدور قصته حول فتاة تائهة 

في الغابة برفقة صديقها.
وعن مشــاركتها في األعمال الســينمائية، أكدت أنها 
كانــت متخوفة كثيرا من جتربتها األولى من خالل فيلم 
«غيبوبة»، قائلة: السينما غير الدراما، حيث إن بالسينما 

دعاء خطاب 
@Doua_khattab

برعاية وحضور الشيخ دعيج اخلليفة، وتواجد الفت 
لعدد كبير من جنوم الفن وأهل الصحافة واإلعالم، حضرت 
«األنباء» العرض اخلــاص بالفيلم الكوميدي «غيبوبة» 
بسينما سينسكيب في «مجمع ٣٦٠» إيذانا ببدء عرضه 
في جميع دور العرض مســاء أمــس، من انتاج وبطولة 
الفنــان خالد العجيرب وتأليف الكاتــب محمد الكندري 
وتصدى إلخراجه عمار املوســوي، ويشــارك فيه جنوم 
الكوميديا املتميزون وأحمد العونان وشهاب حاجية ورانيا 
شهاب وهبة العبسي، وشهد العرض اخلاص الذي تولى 
تنسيقه إعالميا الزميل نايف الشمري، حضور عدد كبير 
مــن النجوم والفنانني الذين حرصوا على تقدمي التهنئة 
ألســرة العمل ومنهم الفنان القديــر عبدالرحمن العقل، 
عبدالعزيز املســلم، إلهام الفضالة، شــهاب جوهر، أحمد 

إيراج، وخالد بوصخر.
في البداية، أشاد الشيخ دعيج اخلليفة، الذي حرص 
علــى التواجد قبل بدء العرض اخلــاص، بجهود صناع 
العمل، وقال خالل حديثــه لـ «األنباء»: الفيلم كوميدي، 
ونحن في حاجة شديدة لذلك، بعد عام ونصف العام من 
جائحــة ڤيروس كورونا املســتجد، خاصة أن اجلمهور 
الكويتــي والعربي مييــل إلى الكوميديا أكثر شــيء في 
هذه الفترة، ولذلك إن شــاء اهللا سوف يحوز هذا الفيلم 
إعجاب اجلمهور، كما أنه سيكون في جميع دور السينما 
الكويتية اعتبارا من ١٦ اجلاري، وبدعم اجلمهور سيلقى 

الفيلم النجاح إن شاء اهللا.
وأضــاف اخلليفة أنه منذ ٢٧ عاما وهو عضو مجلس 
إدارة واملتحدث باسم شركة سما الكويتية الوطنية. وتابع: 
كمتحدث رسمي باسم شركة سما الوطنية الكويتية، أنا 
دائما داعم لألفالم الكويتية واخلليجية والعربية، وخالل 
الفترة املقبلة سنرى كل شهرين أو ٣ أشهر فيلما كويتيا 
أو خليجيا أو مصريا، حيث وضعنا خطة تســتمر حتى 
٢٠٢٥، وذلك ألننا منذ عام ٢٠١٤ نحصل على أفضل شركة 
عربية تقدم خدمات للجمهور، وحاليا نخوض منافســة 
مع شركات أخرى. وأكمل: احلمد هللا في فيلم «غيبوبة» 
عملت أغنية يغنيها مجموعة الشــباب كإهداء مني لهم، 

وهم يستحقون ذلك.
لعبة اإلنتاج

بدوره، أعــرب املنتج والفنان خالــد العجيرب خالل 
حديثه مع «األنباء» عن سعادته بخروج فيلم «غيبوبة» 
إلى النــور، مؤكدا أن اخلوف في مجــال اإلنتاج «لعنة» 
موجودة منذ زمن، مشيرا إلى أن الفيلم بالنسبة للمنتج  
عبارة عن «حســبة» ورقم معني. وقال: من املفترض أال 
نتجاوز هذا الرقم، في حني علينا اختيار ممثلني محبوبني 
لدى اجلمهور، وهذا الذي يحقق النجاح، واألمر كله توفيق 
من عند اهللا، والفيلم القى أصداء جميلة وإن شــاء اهللا 

يكسر الدنيا.
وعن مشــاركة هبة العبسي في الفيلم، أكد العجيرب 
أنها ليســت املرة األولى التــي يتعاون فيها معها، مؤكدا 
أنه تعاون معها أيضا في إحدى املسرحيات وأعطاها دور 

«األنباء» تواجدت في العرض اخلاص بالفيلم بحضور الشيخ دعيج اخلليفة وجنوم الفن

(متني غوزال) راعي احلفل الشيخ دعيج اخلليفة في لقطة جماعية مع احلضور واملشاركني في الفيلم   مشهد من فيلم «غيبوبة»

دعيـج اخلليفة: نحـن بحاجة إلى جرعات مـن الكوميديـا.. واألغنية إهداء منـي للجمهور
خالـد العجيـرب: تقليـد النجـم محمـد رمضان لـم يكـن مقصـودًا.. واخلوف مـن اإلنتـاج «لعنة»

عبدالرحمن العقل: السينما بحاجة إلى مزيد من الدعم.. وأعتبر «أوسكار» أول فيلم في حياتي
نايف الشـمري منسـق العمـل: فيلم اجتماعـي كوميدي.. يطـرح في جميـع دور العرض

املنتج والفنان خالد العجيرب متحدثا للزميلة دعاء خطاب

مفرح الشمري 
@Mefrehs

وجه امللحــن القدير أحمد 
الشكر جلميع اهل  خورشيد 
الكويــت علــى دعائهم له في 
الطويلة على  العالجية  رحلته 
مدار ٢٥ عامــا، داعيا اهللا لهم 
بالصحة والعافية وان يحفظهم 
من كل مكروه. وثمن «بوشهاب» 
تواصــل الفنانــني الكبار من 
ملحنني وشعراء ومطربني، مؤكدا 
لـ«األنباء» ان هذا التواصل رفع 
من معنوياته كثيرا في رحلته 
العالجية التي أجرى من خاللها 
العديد من العمليات اجلراحية 
بعــد إصابته مبرض بالدم في 
نهاية التســعينيات من القرن 

املاضي.
امللحن القدير أحمد خورشيد لم ينس «األنباء» الذي وجه لها 
كلمة شكر على اهتمامها بأوضاع املنتسبني للحركة الفنية بشتى 
مجاالتها ومتابعة أخبارهم في األفراح واألتراح، مؤكدا ان هذا ليس 

بغريب على «األنباء» الذي متنى لها كل تقدم وجناح وازدهار.

كشف «بوشهاب» لـ«األنباء» 
ان يوم ٢٣ اجلاري ســيدخل 
مجددا إلى قاعة العمليات إلجراء 
عملية جراحية دقيقة ومعقدة 
العمليات» ألنها  بـ«أم  وصفها 
كبيرة جــدا، متمنيا ان تتكلل 
بالنجاح كسابقاتها بفضل اهللا 
ثم بفضل أهل الكويت الطيبني 
الذين ال يحرمونه من دعائهم 
اجلميــل بأن متر هذه العملية 
بســالم وجناح. وأكد امللحن 
القدير أحمد خورشيد ان في 
جعبته الكثير من األحلان والتي 
سيعلن عنها قريبا، مؤكدا انه 
ال ينسى فضل الشاعر الغنائي 
القدير علي املعتوق عليه ألنه 
هو السبب في اعادته للتلحني 
بعد مرضه، وهو الذي عمل له 

«ابديت»، كما يقول، ليتعاون مع الكثير من املطربني. 
وأضاف: الشــاعر علي املعتوق مهما اقول عنه ال أوفيه حقه، 
ألنــه اعطاني معنويات قوية بالعودة إلــى التلحني وقدمت معاه 
اجمل األعمال مثل «موبس وطن انت»، اهللا يوفقه ويحفظه ويبعد 

عنه كل مكروه.

أحمد خورشيد مع الشاعر علي املعتوق

ملشاهدة الڤيديو

خورشيد: عمليتي املقبلة معقدة.. وما أنسى فضل املعتوق
شكر أهل الكويت للدعاء له في رحلة عالجه بأميركا

منى تشارك 
في دراما رمضان املقبل

حســمت الفنانــة منــى زكي مشــاركتها في موســم 
املسلســالت املصريــة لرمضــان ٢٠٢٢، وقررت خوض 
املنافسة للعام الثاني على التوالي ألول مرة مبشوارها 
الفني، كما قررت التعاون للمرة األولى مع ورشة كتابة 
السيناريســت مرمي نعوم بعد جناح األخيرة في خطف 
األنظار مبسلسالت «ليه أل٢» و«خلي بالك من زيزي».

واملسلســل لم يتم االســتقرار على اسمه حتى اآلن، 
وسيتم التعاقد مع أبطاله بعد انتهاء ورشة الكتابة من 
تقدمي احللقات األولى، ومن املقرر حسم كل تفاصيله قبل 

انتهاء منى من تصوير فيلمها اجلديد «اجلواهرجي».


