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»جرح السنني« أتعبه نفسياً.. وأكد أن رومانسية »ريحانة« غير

عبداهلل بوشهري لـ »األنباء«: لهذه األسباب والدي يرفض زواجي من أسيل عمران!
شخصية ضابط يقاول 

االحتالل الغاشم ويتعرض 
لألسر وما يترتب على ذلك 

من آثار نفسية وعائلية 
تستمر معه ملدة طويلة من 

الزمن، متمنيا ان تنال جميع 
أعماله رضا اجلمهور، واعدا 

بالعديد من املفاجآت في 
القادم من األيام.

اجلدير بالذكر ان مسلسل 
»ريحانة« الذي يشارك 

فيه عبداهلل بوشهري، من 
تأليف البحريني حسني 

املهدي وإخراج سائد 
الهواري، وبطولة الفنان 

القديرة حياة الفهد، صالح 
املال، زهرة عرفات، عبير 
احمد، عبداحملسن النمر، 
محمود بوشهري، أسيل 
عمران، فاطمة احلوسني 

وآخرين.
أما »جرح السنني« فيشارك 

عبداهلل فيه بجانب نخبة 
من جنوم الدراما اخلليجية 

ومنهم: جاسم النبهان، 
زهرة عرفات، محمود 
بوشهري، إضافة إلى 

عدد من الفنانني الشباب 
واملسلسل من إخراج منير 

الزعبي.

وبسؤاله عن الرومانسية 
وهل سيقدمها هذا العام، 
أجاب: أنا ال أستغني عن 

الرومانسية وهي اآلن 
املسيطرة على األعمال 

الدرامية اخلليجية والعربية 
واجلمهور يتابعها باهتمام 

واضح، وفي رمضان 
املقبل سيكون لي نصيب 

منها، حيث سأظهر في 
مسلسل »ريحانة« الذي 
يشهد تعاوني األول مع 

الفنانة القديرة حياة الفهد، 
وسأقدم خالله شخصية 
»حسني« وهو شاب فقير 

يعمل في »السكراب« 
ولكنه يقع في قصة حب 

عنيفة مع فتاة غنية »أسيل 
عمران« ويحاول الزواج 

منها فيصدم برفض والده 
ألسباب اسرية، مؤكدا 

انه رغم تقدميه لألدوار 
الرومانسية إال انه يحاول 

ان تكون في كل مرة جديدة 
وغير مكررة حتى ال ميله 

اجلمهور.
وحتدث بوشهري عن 

مسلسل »جرح السنني« 
الذي يجري تصويره هذه 
الفترة وقال انه يقدم فيه 

لرمضان املقبل وسيعرض 
على »ام بي سي« وسيعلن 

عن تفاصيله قريبا.

الكاتب فهد العليوة ليشارك 
في عمل درامي جديد 

يحمل اسم »قابل للكسر« 

مسيرتي كممثل ألترك 
بصمة واضحة في الوسط 
الفني، كاشفا عن اتفاقه مع 

عروض كثيرة ورفضتها، 
ألنني ال أجد نفسي مذيعا، 

كما أريد ان اركز في 

عبدالحميد الخطيب

»مستحيل ان أجته إلى 
الغناء.. وما شاهده 

اجلمهور على »انستغرام« 
كان »دقة مسويها« أنا 

وصديقي الفنان إبراهيم 
دشتي«، بهذه الكلمات 

أكد النجم الشاب عبداهلل 
بوشهري رفضه التام 

االجتاه الى مجال الغناء، 
وقال: صوتي ليس جميال 
ألغني، انا أحب الكوميديا 
والضحك مع »ربعي« من 
الفنانني، وعندما التقيت 

إبراهيم اتفقت معه ان 
أصور مقطع ڤيديو يكون 
وجهي ظاهرا فيه وأوهم 
الناس بأنني أغني وفي 

النهاية يظهر ان الصوت 
لدشتي وليس لي، مشددا 

على أهمية مواقع التواصل 
االجتماعي بالنسبة للفنان 

وعمله، خصوصا انها 
تساعد في االنتشار ونقل 

األخبار بصورة أسرع.
وفي سياق آخر، نفي 

عبداهلل في تصريح 
لـ»األنباء« اجتاهه ملجال 

التقدمي وقال: لقد جاءتني 

عبداهلل بوشهري

أسيل عمران

عبداهلل واسيل أثناء تصوير »ريحانة«

مدير إنتاج عمل تراثي 
مو مصدق عمره انه 

مدير قاعد يفرض أوامره 
بطريقة غريبة وعجيبة 

علشان فريق العمل 
يهابون شخصيته مثل ما 

يقول.. انت أصال ما عندك 
شخصية شلون يهابونها؟!

مطرب يبي يسوي 
دعاية أللبومه اليديد في 
أحد املجمعات التجارية 

املشهورة بس املسؤولني 
عنه رفضوا ألنه مو راضي 

يدفع شي بعد ما سووله 
خصم.. احلمد هلل والشكر 

يبي كل شي بالش!

ممثل طلب من منتج 
عمله اليديد زيادة أجره 

ألنه موقع تصوير 
مشاهده بعيد مثل ما 

يقول بس املنتج رفض 
طلبه ألنه غير مقنع.. 

زين تسوي فيه!

شخصيةدعاية زيادة 

جانب من بروڤات املسرحية

ً »مدينة املرجان« تفتح شباك تذاكرها اليوم إلكترونيا
من إنتاج »ماجيك لنس« وتعرض في عيد الفطر املقبل

قررت مؤسسة ماجيك 
لنس لالنتاج الفني افتتاح 
ش���باك تذاكرها لباكورة 
أعمالها املسرحية الغنائية 
االس���تعراضية »مدين���ة 
املرج���ان« إع���داد الكاتب 
جاس���م اجلالهم���ة بينما 
املعاجلة الدرامية تصدت لها 
الفنانة هند البلوشي التي 
تتص���دى أيضا لبطولتها 
مبشاركة كل من جنم »ستار 
أكادميي« عيسى املرزوق 
واملطرب مشاري العوضي 
البغل���ي ومي  ويوس���ف 
البلوشي ومشاري املجيبل 

وشوق الهادي. واملسرحية 
من إخراج عبدالعزيز خالد 
النصار في جتربته الثانية 

مبسرح الطفل.
التذاكر  وسيبدأ حجز 
الي���وم  الكتروني���ا م���ن 
خالل املوق���ع االلكتروني 
 www.Pulseshows.Com
وستعرض املسرحية على 
خشبة مسرح تنمية املجتمع 

مبنطقة االندلس.

احتفل النجم العاملي عمر الشريف، بعيد 
ميالده ال� 82، مؤخرا، مبقر إقامته في باريس، 
بحضور عدد من أصدقائه املقربني، حيث قال 

النجم العاملي في تصريحات له: احتفلت مبيالدي 
في باريس، وأمنيتي ان أعود إلى مصر، لكن 

لم أحدد موعد الرجوع حتى اآلن.

»أمنية« عمر الشريف في عيد ميالده الـ 82


