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سلوى حسني العبداهللا.. «عودة حميدة» لـ «قطاع األخبار»
مفرح الشمري

بعد غياب دام سنتني وشهرين بالتمام والكمال 
لظروف خاصة، تعود الليلة املذيعة القديرة سلوى 
حسني العبداهللا الى عشقها االول «االعالم» وحتديدا 
قطاع االخبار والبرامج السياســية، وذلك لتقدمي 
نشــرة اخبار الساعة ١٢ بعد منتصف الليل، ومن 
ثم التصدي لتقدمي برنامج محطات اخبارية والذي 
ســيتضمن مواضيع مختلفة تتنــاول من خاللها 
الشــأن احمللي والعربي والدولــي وذلك عبر أثير 

اذاعة الكويت.
العودة احلميدة للمذيعة القديرة سلوى حسني 
العبداهللا، عودة سيستفيد منها مذيعو ومذيعات 
هذا القطاع خلبرتهــا الطويلة في ادارة احلوارات 
السياسية من خالل استضافتها العديد من احملللني 
السياســيني من الكويت واخلــارج، باالضافة الى 
انها متابعة جيدة لألخبار التي حتدث في العالم.

املذيعة القديرة سلوى حسني العبداهللا حترص 
دائما على االطالع ومتابعة االخبار بشــكل مكثف 
حتى تقدم حوارا عالي املستوى بكل حرفية، وهذا 
ليس بغريب علــى مذيعة كانت من أبطال اإلذاعة 
السرية التي انطلقت منذ دخول االحتالل العراقي 

الى االراضي الكويتية.
مذيعة جازفت بعمرها مع زمالئها ليبقى اســم 

الكويت مسموعا في ظل تلك الظروف الصعبة.

تقدم الليلة عبر أثير «اإلذاعة» نشرة ١٢ بعد غياب أنقذوا بدر الطيار قبل فوات األوان!
مفرح الشمري 

املتابع حلالة الفنان القدير 
بدر الطيار يستغرب جتاهل 
املســؤولني عــن مســاعدته 
للعالج في اخلــارج، والذي 
ينتظره «بويوســف» بفارغ 
بعــد  خصوصــا  الصبــر 
انتكاس حالته الصحية في 
الفترة احلالية ودخوله الى 

مستشفى جابر.
«ياجماعــة اخليــر» بدر 
الطيــار، اســعدنا كثيرا من 
خــالل اعمالــه املســرحية 
والتلفزيونية منذ دخوله للفن 
عام ١٩٧٨، فهــل يعقل حاليا 
أن ننساه بعد هذا العطاء؟!

«بويوسف» يحتاج «فزعة» جمعية 
الفنانني ونقابة الفنانني و«فزعة» وزارة 
االعالم واملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ألنها احلاضنة ألي فنان كويتي 

اعطى من عمره إلسعاد اآلخرين.
ال يعقــل ان يترك الفنان القدير بدر 
الطيار وهو على الســرير االبيض وال 
يتحرك زمالؤه واملسؤولون في «االعالم» 
و«الصحة» ملســاعدته حتى يستطيع 
الســفر للخارج للعالج خصوصا بعد 
ان زادت حالته الصحية ســوءا حاليا، 

حيث مير بحالة صحية صعبة، جعلت 
بعض أجهزة اجلســم تتأثر، باإلضافة 
الى فقده للسمع بإحدى أذنيه وتعرض 
نظره للضعف الشديد وعدم قدرته على 
املشــي، كل هذه املشاكل الصحية التي 
يعانــي منها «بو يوســف» وحتى هذه 
اللحظة لم يتمكن من الســفر للخارج 

للعالج.
«يا جماعة اخلير» ماذا تنتظرون.. 
أنقــذوا بدر الطيار قبــل فوات األوان.. 

فهل من مجيب؟!

«vip ديستوبيا».. يعرض اخلميس على «شاهد»
عبداحلميد اخلطيب

مسلســل  ســيعرض  أخيــرا 
«ديســتوبيا»، والــذي مت تصويره 
منــذ عام تقريبا، بدءا من اخلميس 
املقبــل (٦ اجلــاري) علــى منصة 
«شاهد vip»، وهو من تأليف حبيبة 
العبداهللا، إخراج أحمد عبدالواحد، 
إنتاج «إيغل فيلمز» للمنتج جمال 
سنان، تنفيذ «كتويل لإلنتاج الفني» 
للمنتج والفنان عبداهللا عبدالرضا، 
إشراف عام حسن السلمان، وبطولة 
نخبة من النجوم، منهم: خالد أمني، 
وفيصل العميري، وشهد الياسني، 
وناصــر  الطــراروة،  وعبــداهللا 
الدوســري، وعبــداهللا عبدالرضا، 
وغادة الزدجالي، ومنصور البلوشي، 
وحســن عبدال، والزيــن عبداهللا، 
وياسة، وغيرهم، مع ظهور خاص 
للفنان القدير أحمد السلمان، والفنان 

عبداهللا التركماني.
يتكون العمل من ثماني حلقات، 
وهو التجربة األولى لإلعالمية حبيبة 

ان البرومو التشــويقي للمسلسل 
والذي مت نشــره الســاعات القليلة 
املاضية عبر حسابات فريق العمل 
الرسمية على «السوشيال ميديا»، 

العبداهللا ككاتبة درامية، أو باألحرى 
االختبار األول لها، والذي من املتوقع 
ان تسجل من خالله حضورها بقوة 
كاسم بارز في مجال الكتابة، السيما 

يعطي داللة بان القصة مختلفة شكال 
ومضمونا، ويســيطر عليها أجواء 
من األكشــن والغموض والتشويق 

بشكل درامي جديد. 

تأليف حبيبة العبداهللا وإخراج أحمد عبدالواحد

عبداهللا التركماني

أحمد السلمان في مشهد من مسلسل «ديستوبيا»

خالد أمني في «ديستوبيا»عبداهللا الطراروة وعبداهللا عبدالرضا في املسلسل

حبيبة العبداهللا

القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة نادية اجلندي عن رغبتها 
في الزواج مرة أخرى، مشــيرة إلى أنها ال 
متانع الفكرة، وقالت: «الزواج واحلب حقي 
في احلياة، وعايزة شخص يكون راجل بجد 
وأحــس إنه قد املســؤولية وحنون أحس 

باألمان معاه، ويكون صادق وخلوق».
وأضافت اجلندي، في تصريحات لبرنامج 
«حبر سري»: «الســن مش عائق ألن فيه 
مواصفات تانية أهم، وأنا في الزواج ست 
بيت جدا وزوجة مطيعة، ألني بفصل بني 
شــخصيتي في التمثيــل واحلقيقة، وأنا 
إنسانة بسيطة، ولو فيه خطة للزواج أو 

قصة حب عمري ما هخبي وأنكر».

وحول رأيها في فنانات اجليل اجلديد، 
أكدت اجلندي أن ال أحد يستطيع منافستها 
او أخذ مكانتها، قائلة: «محدش أخد مكاني 
خالل الـ ٢٠ سنة املاضية، مع إن فيه فنانات 
كويسني زي منى زكي وياسمني عبدالعزيز 
ومنة شــلبي وبحبهم، ولكن مكانة نادية 
اجلندي محــدش يقدر ياخدها، ألني كنت 
متميزة وعملت لنفسي مكانة كبيرة عند 
اجلمهور وال أقلد حد ومحدش بيقلدني».

وواصلت: «أنا احتاربت كتير وما زلت 
بتحارب من فنانات إمكانياتهن محدودة 
ودي بتبقــى غيرة، ومع ذلــك عمري ما 
فكرت أؤذي أي زميلة، ألنني على أرض 
صلبة وجمهوري في ضهري مش محتاجة 

أعمل كده».

نادية اجلندي:
ال أحد ينافسني

جديد كرمي قاسم.. «حظك اليوم» 
القاهرة - خلود أبواملجد

يســتعد الفنان كرمي قاســم 
إلطــالق فيلمه «حظــك اليوم» 
في دور العرض الســينمائية، 
حيث نشر مؤخرا على صفحاته 
التواصــل  الرســمية مبواقــع 
االجتماعي اإلعالن التشــويقي 

للفيلم.
وصرح كرمي قاسم عن الفيلم، 
قائال: «انبسطت جدا ملا اتفرجت 
على النسخة النهائية من فيلم 
«حظــك اليــوم»، الفيلم جميل 
والتجربة مختلفة، وأحداثه كلها 
بتدور في ٢٤ ساعة، يعني فعال 

مش هتلحق تاخد نفسك».
ويشــارك كرمي فــي بطولة 
الفيلم كل من: هدى املفتي، طه 
دســوقي، مــراد مكــرم، مروان 
يونس، فاتــن واصل، وهو من 
إنتاج شركة «هاي ميديا» للمنتج 
إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج 
أحمــد البيلــي، ومؤخرا عرض 
الفيلم في افتتاح مهرجان األردن 

الدولي لألفالم.
وشــارك كــرمي قاســم فــي 
مهرجان روتردام للفيلم العربي 
من خالل فيلم «خط في دائرة» 
للمخرج محسن عبدالغني، حيث 
نافس في املســابقة الرســمية 

للمهرجــان، كما حصل الفيلم على جائزة 
جلنة التحكيم ألفضل فيلم روائي قصير 
مــن املهرجان القومي للســينما املصرية، 

وبجانب كرمي يشــارك في بطولة الفيلم: 
منى هال، مســعد ســالم، أحمــد مصطفى، 
وهو من تأليف وإخراج محسن عبدالغني.

سر عالقة روبي مبدير أعمالها
القاهرة - محمد صالح

حتــرص الفنانة روبي على تواجــد مدير أعمالها 
إسالم صيام في كل مكان تذهب اليه، وهو جنل احلكم 
الســابق عصام صيام والعب كرة القدم الســابق في 
أندية احمللة واملقاولون العرب واالحتاد الســكندري 
والعهد اللبناني والشــمس واألســيوطي، وفي نفس 

الوقت هو زوج شقيقتها كوكي.
من جانب آخر، وقعت روبي عقدا مع املنتج رميون 
مقار على بطولة مسلسل «حضرة العمدة» للعرض 
فــي دراما رمضان املقبل، وأعربت عن ســعادتها ألن 
املسلسل ميثل لها إنتاجا مميزا وسيناريو قويا وتنتظر 

أن يضيف لها خطوات فنية كبيرة.

ليلى اسكندر: ال أفكر في الزواج
بعــد إعــالن انفصالها 
بشكل نهائي، تلقت الفنانة 
ليلى اسكندر طلبا من أحد 
متابعيها في «سناب شات» 
ملقابلتها ألنــه يرغب في 
الــزواج منهــا، مؤكدا أنه 
يتحدث بصــدق، وهو ما 
أجبرها على الرد بشــكل 
مباشر، قائلة: «أنا سيدة 
أعمال لبنانية، ال أفكر أبدا 
في الزواج، شكرا لكل من 
قاعــد يتقدم لي، مرا حلو 
الشــعور، بس مو هدفي 

الزواج اآلن».
اجلمهــور  وتفاعــل 
بشكل واسع مع رد ليلى 
وانقسمت التعليقات بني 
من اعتبر ان نشر املنشور 
هدفــه إثارة اجلــدل فقط 
على «السوشيال ميديا»، 
وبني من اعتبر أنها تسعى 
طليقهــا  غيــرة  إلثــارة 
الفنان السعودي يعقوب 

الفرحان.
وكانت ليلى كشفت عن 
ان انفصالها عن الفرحان 
لــم يؤثــر علــى عالقــة 
االحترام والصداقة بينهما، 
مؤكدة بحسب مجلة «لها»، 
أن عالقتهمــا جيدة وهما 
أصدقاء ويجتمعان معا من 
وقت آلخر من أجل جنلهما 

الوحيد يوسف.


