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اخلميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ فنـون

«القفص» يحصد مشاهدات كثيرة على «نتفليكس»
مفرح الشمري 

حقق مسلســل «القفص» الذي 
تعرضه «نتفليكس» حاليا مشاهدات 
كثيــرة لقصتــه اجلميلــة واالداء 
اجلميــل الذي يقدمــه فريق عمله 
خالــد امني وروان مهدي وحســني 
املهدي وملياء طارق ومي البلوشي 
من خالل أحداث املسلسل الذي يقع 
في ٨ حلقات، تصدى لكتابته كل من 
بدر اجلزاف ومحمد اجلزاف، بينما 
انتجه عبداهللا بوشهري بالتعاون 

مع نتفليكس؛ ليكون هذا التعاون 
االول من نوعه في الكويت.

قصة املسلسل الذي اخرجه جاسم 
املهنا «خفيفة ولطيفة» وتدور حول 
معالج ومستشــار عالقــات زوجية 
يعمل بإخالص إلصالح العالقات بني 
األزواج والزوجات حيث حتدث بينهم 
بعض املشــاكل السيما املشاكل التي 
يواجهها الزوجان في بداية زواجهما، 
مما يجعله أجنح مستشــار عالقات 
زوجية في الكويت، وفي املقابل جند 
عالقتــه بزوجته من أكثــر العالقات 

املليئة باملشاكل الزوجية.
املسلســل رمبــا قصتــه مكــررة 
ونشاهدها كثيرا في عدد من االعمال 
االجنبية، لكن ان يتم تناولها بشكل 
محلي وبرؤية اخراجية ال تسبب امللل 
في نفوس املشاهدين، فهذا يحتاج  إلى 
توجيه التحية لطاقم العمل الذي يقدم 
لنا وجبة كوميدية حتمل بني طياتها 
العديد من الرسائل االيجابية للمحافظة 
على عالقاتنا الزوجية من االنهيار حتى 

تسير احلياة بخطى ثابتة.
أبطال العمل: خالد امني وروان 

اكــدوا  املهــدي  مهــدي وحســني 
لـ«األنباء» ســعادتهم للمشــاركة 
فــي هذا العمل الــذي يعرض على 
منصة عاملية كمنصة «نتفليكس» 
التي يشاهدها اآلالف من البشر في 
الوطن العربي والعالم، خصوصا 
ان املسلســل مترجم لعــدة لغات 
أوروبية، وهذا األمر يساعد الكثير 
على مشاهدته في كل بقاع العالم، 
وعلى حسب اللغة التي يرغبها، كما 
يساعد على انتشار الدراما الكويتية 
اكثر في ظل املتغيرات التي نعيشها.

لألداء اجلميل الذي يقدمه فريق عمله

.. وروان مع حسني املهدي خالد أمني وروان مهدي في مشهد من املسلسل

منيرة عاشور.. «طالت الغيبة»
مفرح الشمري

اإلعالمية املتميزة منيرة عاشــور بدأت 
مشــوارها اإلعالمي في عــام ١٩٩٦ وتعتبر 
من اإلعالميات اللواتي يعرفن من أين تؤكل 
الكتف، حيث حققت شهرة كبيرة في اإلعالم 
محليا وخليجيا وعربيا من خالل برامجها 
التي قدمتها عبر شاشة تلفزيون الكويت أو 
من خالل أثير اذاعة الكويت، إعالمية تبحث 
عن أفكار جديدة لتتصدى لتقدميها، إعالمية 

ال حتب تكرار االفكار في التلفزيون واالذاعة.
 منيــرة عاشــور «مــع حفــظ األلقاب» 
الكل يســأل عن عودتها للشاشة، وعودتها 
ألثيــر االذاعة بعد ان قدمــت مجموعة من 
البرامج الناجحة مثل «ما يطلبه املشاهدون» 
و«ليلة من ليالي العمر» و«ليالي الغنائية»، 
ولكن «طالت غيبتها» كثيرا، فمتى العودة 
يا منيــرة.. الكل ينتظــر إطاللتك بعد هذا 
الغياب على شاشة تلفزيون الكويت.. فهل 

يتحقق ذلك؟!

ممنوع دخول هؤالء إلى حفل «ميامي» وعمرو دياب!
عبداحلميد اخلطيب

بعد اإلعالن عن حفلها املرتقب الذي سيقام 
٢٨ أكتوبــر املقبل في قاعة «أرينا» مبجمع 
«٣٦٠» مبشاركة النجم املصري محمد حماقي، 
والــذي نفدت تذاكره في أقل من ١٢ ســاعة 
فقط، تستعد فرقة «ميامي» إلحياء حفل آخر 
من «العيار الثقيل» يجمعها مع «الهضبة» 
عمــرو دياب قبل نهاية العــام وحتديدا ١٦

ديسمبر املقبل.
سيقام احلفل في مدينة الكويت لرياضة 
احملركات، وهو مخصص للعائالت والبنات 
فقط، ولن يســمح بدخول الشــباب، ومن 
املتوقع أن يقدم أعضاء «ميامي» خالد الرندي 
ومشــعل ليلي وطارق محمد باقة متنوعة 

من األغنيات التي ترضي جميع األذواق.

ديانا تكشف عن «الناس احللوة»

القاهرة - خلود أبواملجد

تســتعد املطربــة ديانــا حــداد ملفاجأة 
جمهورهــا املصــري، حيــث تطــرح قريبا 
أغنيــة جديــدة باللهجة املصريــة بعنوان 
«أحلى couple» تتحدث عن الســهر والناس 
احللوة، وقد قامت بتصويرها ڤيديو كليب في 
الشارع املصري دون أن توجد فيه، حيث مت 

تصوير مجموعة األفراح بعدة مناطق سيتم 
جتميعها في كليب واحد. وأعلنت ديانا عن 
تنظيم حفل ضخم لها سيقام في دار األوبرا 
املصرية، ومن املقرر أن تكشــف عن موعده 
خالل األيام املقبلة، ووضعت الئحة طويلة 
باألغاني التي تنوي تقدميها، وستطلب من 
جمهورها االختيار من بينها، كما وعدت أنها 

ستقدم على املسرح أغاني لعمالقة الفن.

ماجد املصري يعود للغناء
القاهرة - محمد صالح 

يفكر الفنــان ماجد املصري بجدية في 
العودة إلى مجال الغناء مرة أخرى، حيث 
كان بدأ بالغناء في املالهي الليلية والفنادق 
وكّون ثنائيا غنائيا باســم «ماجد ومنى» 
مع زوجته في هذا الوقت املطربة منى إش 
إش، كما قدم ألبومًا غنائيًا مبفرده، ولكنه 

لم يلق النجاح املتوقع.
ماجد يستمع إلى كلمات وأحلان ألغان 
جديــدة مــن النوعية خفيفــة الظل، رغم 
انشــغاله بتصوير مسلسل «مهب الريح» 
مع هند صبري وإياد نصار ونهى عابدين 
ومؤمن نور، حيث انتهى فريق العمل من 
تصويــر جزء كبير منه، خاصة أن العمل 
تدور أحداثه في ٤٥ حلقة، وكل جزء يحمل 
١٥ حلقة، وصّور املشاهد اخلاصة في مدينة 
أبوظبــي، على أن تســتأنف تصوير باقي 

املشاهد في القاهرة.

نسرين طافش تلغي متابعة زوجها
دمشق - هدى العبود

بعد شــهرين من الزواج، أثــارت الفنانة 
نســرين طافش جدال واســعا بخبر طالقها 
مجددا من زوجها د.شــريف شرقاوي، رغم 
نفــي الزوج أكثر من مــرة تلك التصريحات 

املنتشرة.
ونشــرت طافش عبــر خاصية القصص 
املصور امللحقة على حسابها بـ «إنستغرام»، 
صــورة أثــارت تســاؤالت متابعيهــا حول 
انفصالهــا، حيث كتبت فيهــا قائلة: «اعتزل 
مــا يؤذيك»، وفي الوقــت ذاته حذفت جميع 
صورهــا مع زوجها من «انســتغرام» للمرة 

الثانية بعد نحو شهرين من زواجهما، كما ألغت 
متابعته على «إنستغرام»، لكن شرقاوي ال 
يزال يتابعها محتفظا بكل الصور والڤيديوهات 
التي جمعتهما وآخرها ڤيديو لهما على شاطئ 

البحر وهما يستمتعان بوقتهما.
وكان زوج نســرين طافش، قد نشر من 
قبل عبر «ستوري» خاصية القصص املصورة 
امللحقــة بـ «إنســتغرام»، صــورة جتمعهما 
وعلق عليها: «نسرين طافش زوجتي وست 
الســتات كلها، نسرين لها مطلق احلرية في 
التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا 
الناس تعيش بحرية، واســتخدموا طاقتكم 

فيما يفيدكم».

تيم يرد على الشائعات

«أهًال سمسم» يتعاون مع ريا

بيروت - بولني فاضل

رد الفنان تيم حســن على الشــائعات املنتشرة عن 
وجود خالفات بينه وبني زوجته اإلعالمية وفاء الكيالني، 
وقيل إنها أدت إلى انفصالهما، وقال في لقاء مع برنامج 
«صباح اخلير يــا عرب» عبر قناة «mbc»: «نحن معا، 
هذه األشياء ال التفت لها وال وفاء تلتفت لها»، مضيفا: 

«احلمد هللا، اهللا يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم».
كما حتدث تيم عن دعم زوجته وفاء له، وقال: «آخذ 
رأيها في أعمالي، هي صاحبة رأي وناقدة فنية بامتياز، 
وعندها تراكم من املشاهدات السينمائية والتلفزيونية 
فاجأني، هي سند حقيقي، وكل مشوار احلياة الناجح يكون 
بوجود الشريك الصحيح واالحتواء واحلب احلقيقي».

يتعاون «أهًال سمسم»، برنامج األطفال الشهير، الذي 
يقدمه مبتكرو «افتح يا سمســم» وبرامج «سيسامي 
ســتريت» حول العالم، مع اإلعالمية ريا أبي راشــد 

في حلقة خاصة.
يذكر أن الهدف التعليمي األساســي ملوســم «أهال 
سمســم» احلالي هو تعزيز قدرات األطفال على حل 
املشكالت من خالل جتنيد خيالهم، األمر الذي يعتبر 
عنصرا حيويا في قدرة األطفال على التكيف، ولرفاههم 
االجتماعي والعاطفي، وظهور أبي راشد كضيفة خاصة 
في احللقة األخيرة من املوسم يشدد على أهمية اخليال 

لألطفال فيما هم يتعاملون مع العقبات اليومية.


