
21
فنـونالثالثاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٢

النبهان وفهد العبداحملسن في مشهد من «ال موسيقى في األحمدي»

شكرًا.. وزارة اإلعالم
@Mefrehs  مفرح الشمري

بعدما سلطت «األنباء» في عددها 
الصادر األحــد املاضي الضوء على 
العارض الصحــي الذي تعرض له 
الفنان القدير بدر الطيار الذي يرقد 
اآلن فــي مستشــفى «جابر»، متنى 
له الكثير مــن محبيه وزمالء دربه 
في الكويت واخلليج الشفاء التام، 
وكان علــى رأســهم وزيــر اإلعالم 
والثقافــة ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري الذي 
اعطى توجيهاته وتعليماته الى مدير 
ادارة العالقات العامة واالعالم شامخ 
الرشيدي مبتابعة حالة الطيار حيث 
تواصل الرشيدي مع «األنباء» بعد 
نشر اخلبر وذلك للتواصل مع عائلة 
الفنان القدير بــدر الطيار ليبلغها 
بتعليمات الوزير عبدالرحمن املطيري 
الذي أعطى توجيهاته مبتابعة احلالة 
وأي احتياجات يريدها الفنان القدير 
بدر الطيار تســاعده خالل وضعه 

الصحي احلالي.
ادارة  مديــر  وبعــد تواصــل 
العالقــات العامة واالعالم شــامخ 
الرشــيدي مع عائلتــه طلب منهم 
تقريرا طبيا حلالته الصحية وذلك 
لعمل الالزم حلالته وبالفعل تسلم 

الرشــيدي امس (االثنني) التقرير 
الطبي للفنان القديــر بدر الطيار 
للمباشــرة في االجــراءات املتبعة 
في مثل هذه احلاالت املرضية التي 
تســتوجب السرعة في مساعدتها 

قبل قوات األوان. 

هذه الســرعة فــي تلبيــة نداء 
«األنباء» إلنقــاذ الفنان القدير بدر 
الطيار قبل فوات األوان، أمر يشكر 
عليه وزير االعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري ألن الفنــان بــدر الطيار 

«بويوسف» فنان قدير اسعدنا كثيرا 
في اعماله ويستاهل «فزعة» اجلميع 
للعارض الصحي الذي تعرض له.. 
شكرا وزارة اإلعالم.. وماتشوف شر 
فناننا القدير بدر الطيار واهللا يبعد 

عنك كل مكروه.

بعد أن لبّت نداء «األنباء» ملساعدة الفنان بدر الطيار

ما نشرته «األنباء» في عددها الصادر يوم األحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

جاسم النبهان: «عضيبان» للحني مؤثر فيني.. وما نسيته
عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان القدير جاســم 
النبهان لـ«األنباء» ان هناك 
العديد من الشخصيات التي 
جســدها ومازالت تؤثر فيه 
وال ينساها، ومنها شخصية 
التــي قدمهــا  «عضيبــان» 
مبسلســل «ال موســيقى في 
االحمدي» الذي عرض رمضان 
٢٠١٩، وقال: «عضيبان» للحني 
مؤثــر فيني .. وما نســيته 
ألنني اعتبره جزءا من تراث 
الكويت، فمثل هؤالء الناس 
هم املؤسسون للحياة الثقافية 
واالجتماعيــة بكل روافدها، 
فهم كانوا مثقفني على الرغم 
من انهم ال ميلكون شهادات 
لكن لديهم احلكمة واحلنكة 
فــي التعامــل مــع املواقــف 

املختلفة التي متر عليهم.
وعــن امكانية اعادة تقدمي 
الشــخصية فــي عمــل فنــي 
جديد، أوضــح: ال أعتقد ذلك، 

وعلــى صعيــد االعمــال 
الدراميــة، يشــارك النبهان 
في بطولة مسلسل «الدولة 
العميقــة»، تأليــف فيصــل 
البلوشــي، وإخراج ســعيد 
املــاروق، ومعه في البطولة 
نخبــة مــن النجــوم، منهم: 
سعد الفرج، خالد البريكي، 
فيصــل العميــري، يعقوب 
الشــطي،  عبــداهللا، بشــار 

درامي شائق، والعمل تأليف 
عيســى احلســاوي، إخراج 
عبداهللا التركماني، ويشاركه 
البطولة: هبة الدري، يعقوب 
عبداهللا، علي السبع، سلمى 
سالم، سناء يونس، سعود 
العلــي،  روان  بوشــهري، 
أبواللــنب، غــرور،  خيريــة 
الوهيبــي، فيصل  ســميرة 

فريد، وغيرهم.

روان بن حسني، خالد املظفر، 
عبداهللا البلوشي، وآخرون، 
وتدور أحداث العمل في إطار 
من اإلثارة والتشويق حول 
جرمية فساد كبيرة وتأثيرها 

على املجتمع.
كما يتصدى الفنان القدير 
لبطولة مسلسل «خط أحمر» 
والــذي يناقــش العديد من 
القضايا االجتماعية بأسلوب 

أكد لـ«األنباء» أنه يعتبر مثل هذه الشخصيات جزءاً من تراث الكويت

جاسم النبهان في شخصية عضيبان

مستطردا: لقد قدمت شخصيات 
أخرى اثــرت فيني ايضا منها 
«صبــاح بن جابــر األول» في 
مسلسل «إخوان مرمي»، وهي 
شخصية رائعة ألحد الذين بنوا 
الكويت، فهؤالء كانوا يقبلون 
الرأي والرأي اآلخر مبا يصب 
في مصلحة املجتمع، وهم من 
أوصلونا الى ما نحن عليه اليوم 

من ريادة في كافة املجاالت.

اخلشاب: معنديش مشكلة في اللبس
القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانة سمية اخلشاب عن رأيها 
في القواعد التي وضعها الفنان حسني فهمي 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بشأن أزياء 
الفنانات في الدورة املقبلة من املهرجان. وقالت 
في تصريحات صحافية: «معنديش مشــكلة 
في قواعد حسني فهمي لألزياء في املهرجان، 
ألن جميــع املهرجانات احملترمة لها ســتايل 
ولبس معــني، وفي النهاية أهم شــيء الثقة 
بالنفس وأنا واثقة في نفسي واملهم االطاللة».

وكان رئيس مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي قد علق على انتقادات بعض الفنانات 
حــول قراراته قائــال: «كل الناس حتمســت 
وسعيدة جدا بالضوابط اللي حطيناها، وأنا 
هدفي إن الزم يبقى شكلنا جيد ولبسنا محترم، 
ألننا ناس محترمة فالزم نقدم هذا االحترام 
للعالــم، وفي dress code في العالم كله الزم 
يطبق على الناس، ومش شــايف دي حاجة 
تزعل ملا أقول عايز شكلنا يبقى حلو، ومش 
بقول ما نلبســش كويس لكن نلبس شــيك 

إحنا مش في عرض أزياء».

بعد ١٣ سنة.. روجينا: أنا «تريند»!

كشفت الفنانة روجينا عن دهشتها من 
تصدرهــا «التريند» على مقطــع الڤيديو 
ملشهد لها من برنامج املقالب «حيلهم بينهم» 
انتشر خالل الساعات املاضية، على مواقع 
التواصــل االجتماعي والذي قدمته منذ ١٣

عامــا، مؤكــدة أنها لم تعلــم «التريند» إال 
من أصدقائها.

وقالت روجينا خالل لقائها مع برنامج 
«et بالعربي»: «أنــا تفاجأت جدا بالتريند 
بتاع «اقعدي إنتي»، وكنت مشغولة ومركزة 
في ورق مسلســل بعمله، ولقيت صحابي 
بيقولوا ليا استني أقعدي قولت ليهم، إيه 
اقعــدي دي؟ وفهمــت بعدين ملــا املتابعني 

بعتوا ليا املقلب».
وواصلت: «استغربت جدا ملا عرفت إن 
«حيلهم بينهم» بقاله ١٣ ســنة، وســاعتها 
كنت خايفــة جدا من البنت اللي معايا في 
البرنامج، وكنت حاسة إنها هتقوم تضربني 

بالقلم وكنت بدافع عن نفسي وبقولها اقعدي 
إنتي، ألني خايفة، ودي مش أول مرة أتصدر 
«التريند» بسبب مشهد زي ما حصل قبل كدا 
في مسلسل«البرنس» وشخصية «فدوى» 

الشهيرة بكلمة« يا عمري».
كما علقت روجينا على قرارات الفنان 
حسني فهمي بشأن الدورة املقبلة ملهرجان 
القاهرة الســينمائي، قائلة: «سعيدة جدا 
برئاســة حســني فهمي للمهرجــان، ألني 
حضرت رئاســته فــي الدورات الســابقة 
وكان عامل شــكل عظيــم للمهرجان، ألنه 
خريج معهد السينما ومثقف وبيحب الفن، 
ومتأكدة إن الدورة املقبلة هتبقى شكلها الئق 
باســم مصر والفن، وبادعم قراراته بشأن 
مالبــس الفنانات، ألن جميــع املهرجانات 
لهــا قواعد وملا بنروح أي مكان في العالم 
بنحتــرم القواعد اخلاصة بــه ودا احترام 

للفن واملهرجان».

كارال بطرس من تركيا
إلى املستشفى في بيروت

بيروت - بولني فاضل

تعرضــت املمثلة اللبنانيــة كارال بطرس مؤخرا 
لوعكــة صحية مفاجئــة أدت إلى نقلها بســرعة من 
اسطنبول في تركيا إلى لبنان ودخولها إلى املستشفى 

لتلقي العالج الالزم.
وبعد الضجة التي رافقت هذا األمر، أطلت كارال في 
مقطع ڤيديو من داخل غرفة املستشفى، وبدت شاحبة 
على ســرير املريض، وكشفت عن إصابتها ببكتيريا 
خالل تصوير عمل درامي جديد في تركيا، األمر الذي 
استدعى دخولها املستشفى، وطمأنت محبيها إلى أنها 

أصبحت بحالة أفضل، وشكرت كل من سأل عنها.
وتفاعل اجلمهور بشــكل واسع مع اخلبر ومتنوا 
لها الصحة والســالم، في حني تساءل البعض اآلخر 
عن سبب نقلها على وجه السرعة الى لبنان في حني 
انها كانت في اســطنبول؟ مســتغربني عــدم تلقيها 
العالج هناك وتفضيلهــا التحمل حلني وصولها الى 
بيروت فــي خطوة غريبة تركت بعض متابعيها في 

حيرة حول السبب.

شوقي متى في ذمة اهللا
بيروت ـ بولني فاضل

خســر لبنــان ممثــال 
ومنتجــا مخضرمــا هــو 
الفنــان شــوقي متــى عن 
٧٤ عامــا عمــل خاللها بني 
مصــر ولبنــان فــي أفالم 
عدة خاصة أثنــاء احلرب 
اللبنانيــة، وقدم  األهليــة 
أكثر من ٣٥ فيلما سينمائيا، 
ثمانيــة منها مــن إنتاجه، 
وست مسرحيات وعشرة 
مسلسالت تلفزيونية. وكان 
متى أمضى آخر أيامه راقدا 
في غرفة العنايــة الفائقة 
في املستشــفى على جهاز 
التنفس إثر التهاب رئوي 
حاد، علمــا أنه كان مدخنا 
شــرها، وقد نعاه عدد من 
زمــالء دربه، مؤكدين على 
رحلــة عطائــه الفنية في 

لبنان والوطن العربي.

سماح: ندمت إني اتكلمت عن حياتي

القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة سماح أنور، عن شعورها 
بالندم بعد احلديث عن بعض أسرار حياتها 
اخلاصة ومنها عدم شرب املياه ملدة ١٧ عاما 
متواصلة، بسبب ما تعرضت له من انتقادات 
وسخرية، رغم أن كالمها كان يخص حالتها 

فقط ولم تطلب من أحد تقليدها.
وقالت ســماح خالل لقائها مع برنامج 
«عــرب وود»: «ندمت إني أنا بقول حاجة 
عني وقولت إني ما بشربش مياه لوحدها 
لكن بشــرب ســوايل كتير وخضار كتير 
وفاكهــة كتير ومصادر باخــد منها املياه، 
فأنا كده باخد مياه برضو، ومش مهم إني 

اشرب أو مش بشرب مياه، مش عارفة ده 
يفيد الناس في إيه».

وتابعت: «حاولت أقول ان كالم الدكاترة 
صح، سماح بتشرب مياه ما تشربش مياه 
مش مهم خالص، علم ال ينفع وجهل ال يضر، 
املهم أنت قاعد بوقتك تعمل إيه؟ سيبك من 
ســماح بتشــرب مياه وما تشربش مياه؟ 

أعمل حاجة بجد وسيبك مني».
وســبق أن حاولت ســماح أنور كشف 
حقيقة تصريحاتها بعد تعرضها النتقادات 
شديدة من األطباء واتهامها بتعريض حياة 
معجبيها للخطر، مؤكدة أنها لم تطلب من 
أحــد تقليدها، وقالت صراحــة إن نظامها 

الغذائي مناسب لطبيعة جسمها فقط.


