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ممثل مقهور من منتج 
مسرحي رافض مشاركته 

كبديل في مسرحيته 
اليديدة ألنه امكانياته 

محدودة وما في تطوير 
في أدائه مثل ما يقول 

هاملنتج.. خير ان شاء اهلل!

مخرج بعد ما اختار 
فنانة معروفة لبطولة 

عمله الدرامي اللي يبي 
يصوره هااليام، هالفنانة 

عطته طاف بعد ما طلع 
نص العمل ضعيف على 

قولتها.. تستاهل!

معد برامج بلغوه 
املسؤولني في القناة اللي 

يشتغل فيها انهم راح 
يستغنون عنه نهاية 

السنة ألنه ما عنده يديد 
مثل ما يقولون.. 

اللي ما يطيع يضيع!

إمكانياتبطولة تبليغ

زواج غادة عبد الرازق سراً بعد »فضيحة« طليقها!

بعد »فضيحة« طليقها اإلعالمي محمد فودة 
الذي قبض عليه بتهمة فساد كبيرة، يتردد حاليا 
على نطاق واسع أخبار تؤكد زواج الفنانة غادة 
عبدالرازق للمرة الرابعة، من ش���خص خارج 
الوس���ط الفني، تفرض عليه غادة سياجا من 
السرية. وقيل إنها حاليا ال تتواجد خارج مصر 
في إجازة عادية بل تقضي شهر العسل معه.

وفي حالة صحة هذه األخبار سيكون الزواج 
الرابع بالنسبة لغادة، حيث سبق ان تزوجت 
أول مرة من رجل األعمال السعودي عادل القزاز 
وأجنبت منه ابنتها الوحيدة روتانا ثم تزوجت 
من املنتج وليد التابعي ثم اإلعالمي محمد فوده 

احملبوس حاليا في قضية رشوة.
يذكر ان الفنانة غادة عبدالرازق تبرأت من 
طليقها اإلعالمي محمد فوده بعد القبض عليه 
في قضية رشوة وذلك من خالل جتاهلها متاما 
احلديث عنه وقيامها بنشر صور تؤكد أنها التزال 
خارج مصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي وال 
تبالي بالواقعة، علما بأنها أكدت من قبل أنها 
حتتفظ بصداقتها بفوده بعد الطالق ألن بينهما 
عشرة طويلة. وكان محمد فوده قد مت القبض 
عليه بتهمة منحه رشوة مالية ألحد املوظفني 
في الدولة إلجراء بعض التسهيالت لالستيالء 

على بعض أراضي الدولة.

غادة عبد الرازق

نيللي كرمي تختفي فجأة من حفل »املخدرات«

اجلمهور، خصوصا وأن الفن 
ليس قوة ناعمة، مشيرا إلى 
أن هذا مسمى خاطئ، وإمنا 

هو قوة تنويرية. وحتدثت 
نيللي كرمي عن مدى سعادتها 
ألن املسلسل كان له تأثيرا 
إيجابي���ا على عدد كبير من 
الشباب، مشيرة إلى أنها كانت 
تتلقى ردود األفعال بشكل 
مباش���ر كل ي���وم من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي. 
وعق���ب تس���لم نيللي 
جائزته���ا، اختفت فجأة من 
على خش���بة املسرح لعدم 
رغبتها باإلدالء بتصريحات 
صحافية، مكتفية مبا قالته، 
ومن ثم مت تكرمي أبطال العمل 
وهم أحمد وفي���ق، وماجد 
الكدواني، والسيناريس���ت 
مرمي نعوم، وجميلة عوض. 
كما مت تكرمي أس���رة »ذهاب 
وعودة« وتسلم الدرع املخرج 

أحمد شفيق.

يرصد حي���اة املدمنني بهذا 
الش���كل، وأن العمل الهادف 
اجل���اد يلقى ص���دى لدى 

حرص���ت النجمة نيللي 
كرمي على حضور احتفالية 
الت���ي  »اخت���ار حيات���ك« 
أقامها »صن���دوق مكافحة 
وعالج اإلدم���ان«، و»املركز 
الكاثوليك���ي« بالقاه���رة. 
وُكرم���ت نيللي مع أس���رة 
مسلسل »حتت السيطرة«، 
ال���ذي عرض ف���ي رمضان 
املاضي، ل���دوره الفعال في 
مناهض���ة اإلدمان من خالل 
رصد السلبيات التي تودي 

باملدمن.
وارت���دت نيللي مالبس 
بس���يطة وكان���ت األكث���ر 
أناقة، وظلت تتلقى التهاني 
من احلض���ور، خاصة من 
الفن���ان محمد صبحي الذي 
أشاد بدورها، مؤكدا أن هذا 
املسلسل يعتبر األول الذي 

نيللي مع اسرة »حتت السيطرة« اثناء االحتفال

ياخور: نعم كذبت على زوجتي.. وهذا رأيي في أمل بوشوشة!

هي شخص لطيف وطيب، 
وميزة أمل أنها مس����تمعة 
جيدة، وتتقبل أي مشورة 
وف����ي الوقت نفس����ه هي  
حريصة أيضا على الشراكة 
الفنية بشكل جميل، فهي 
تتفاعل مع الشريك بطريقة 
صحيحة، وهذا يصنع في 
العمل مع أمل إجنازا فنيا 

جيدا.

وح����ول الكذب األبيض 
عل����ى الزوجة، رد قائال: ال 
ضرورة للكذب األبيض أو 
العالقة  األسود، أعتقد أن 
الزوجية يج����ب أن تكون 
حالة من الصدق والوضوح، 
مش����يرا الى أنه كذب على 
زوجته مرات قليلة، وقال: 
كذبات بسيطة، وفي أغلب 

تلك املرات كشفتني.

شخصية جديدة.
وبسؤاله عن التناغم بينه 
وبني الفنانة أمل بوشوشة 
العمل، أجاب  في كواليس 
باسم ياخور، في تصريحات 
صحافية له: الكيمياء بيني 
وبني أمل بوشوشة ليست 
جديدة، أمل صديقة عزيزة 
ج����دا وهي جنم����ة المعة 
وعلى الصعيد اإلنس����اني 

باس����م  الفن����ان  أدى 
ياخور في رمضان الفائت 
شخصية »قيصر«، االبن 
األكبر ل����� »العراب«، مالك 
االمبراطورية املالية الكبرى 
في مسلسل »العراب - نادي 
الشرق«. وعن الدور وكيف 
اغراه، ق����ال ياخور: أعتقد 
ان دور قيص����ر مغر، ألنه 
لش����خصية تواجه حاالت 
متنوعة، صعودا ونزوال، 
مختلف����ة،  وانفع����االت 
التسلط  وتعاني من فرط 
العائلي، ومتارس نفس هذا 
التسلط بشكل مختلف مع 
اآلخري����ن، وحتتوي على 
خيانات نفس����ية متنوعة 
ومتعددة، فهي مغرية ألي 
فنان، وأنا مستمتع بأدائي 
لهذه الشخصية، السيما أن 
املخرج، حامت علي، مشهود 
له في العمل، ليس فقط على 
صعيد الكاميرا والصورة، 
ولك����ن هو م����ن املخرجني 
الذين يعملون على أدوات 
املمثل، ويديرون املمثل إدارة 
متثيلية عالية املس����توى، 
فأعتقد أنني بني أيد أمينة، 
وإنشاء اهلل أوفق في أن أقدم 

امل بوشوشةباسم ياخور

مادلني مطر ترفض االعتراف بعمرها.. وتنفي خضوعها لعمليات جتميل
كشفت الفنانة مادلني مطر انها احتفلت 

بعيد ميالدها مع مجموعة من األصحاب 
في »املندلون« وسط بيروت. وعن 

عمرها، قالت مادلني إنها لن تبوح به، 
مشيرة إلى أنه ليس 37 عاما كما ذكر في 
احد مواقع اإلنترنت وأنها لم تولد في 12 

مارس كما نشر املوقع نفسه.
وشكرت مادلني »الفانز« عبر حسابها 

اخلاص في »فيسبوك«، وكتبت: »شكرا 
أحبتي لكل أمنياتكم اجلميلة في عيد 
ميالدي، كل عام وأنتم عيدي وأنتم 

أحبتي وأنتم قوتي، أحبكم - متابعيني«. 
أما عبر صفحتها على »انستغرام«، 

فنشرت صورة لها كتب عليها: »عيد 
ميالد سعيد«، وعلقت عليها: »شكرا 

أحبتي.. أحبكم جميعا«. من ناحية أخرى، 

وتعليقا على شكلها الذي تغير بشكل 
الفت، من خالل الصورة التي نشرتها 

على »واتساب«، نفت مادلني، حسب موقع 
»سيدتي نت«، خضوعها ألي عمليات 
جتميل. يذكر ان آخر إطالالت مادلني 

مطر كانت في رمضان 2015، حيث 
أطلت مع الفنان املصري هاني رمزي في 

مادلني مطربرنامج املقالب »هبوط اضطراري«.

األخيرة على أغنيات األلبوم، 
مشيرة إلى قرب طرحه، كما 
كان���ت قد أش���رفت عل���ى 
الغ���الف وغيرها  تصميم 

من التفاصيل.
من ناحيته، مأل جمهور 
الفنانة س���ميرة س���عيد 
مواقع التواصل االجتماعي 
بالتصامي���م والعب���ارات 
املعبرة عن حماس���هم لهذا 
انتظروه  ال���ذي  األلب���وم 

طويال.

سميرة سعيد تؤجل طرح ألبومها اجلديد
الفنانة س���ميرة  قررت 
سعيد تأجيل طرح ألبومها 
إلى م���ا بعد عيد األضحى، 
حيث يتضم���ن األلبوم 41 
أغنية من إنتاج »روتانا«.

وكان���ت »الديف���ا« قد 
نش���رت عبر حس���اباتها 
مواق���ع  ف���ي  الرس���مية 
التواص������ل االجتماع���ي 
ص���ورة جمعتها باملوزع 
املوس���يقي أمير محروس 
اللمس���ات  سميرة سعيدأثناء وضعهما 

يعيش مرحلة القراءة واختيار النصوص

مشاري البالم لـ »األنباء«: مسلسل »كومار« ُأوقف!

التواص����ل االجتماعي برفقة 
ابنه واس����تغرب له البعض، 
فقال: كوني تزوجت في الثانية 
والعش����رين من عمري فمن 
الطبيع����ي أن يكون ابني في 
هذا العمر، وطبيعة البش����ر 
أنهم يكبرون وما يصغرون، 
وشخصيا افتخر بكل املراحل 
العمري����ة التي اعيش����ها وال 

اخجل من عمري.
هذا، وعبر البالم عن حزنه 

على وفاة الفنان نور الشريف، 
فقال: رحمة اهلل عليه وهذه 
سنة احلياة، وشخصيا كنت 
من مدرسته الفنية التي جتمع 
البساطة باألدوار املركبة، وال 
الفنية  الدورة  اثناء  أنس����ى 
الت����ي قدمه����ا لنا وس����ألته 
يومها النصيحة في الدخول 
في الش����خصيات فقال لي � 
انا كمان زيك عندي صعوبة 
� معتب����را ان الفنان يتطلب 
من����ه جتربة أكثر من طريقة 
لدخول للكراكتر واالمس����اك 
مبفاتيحه، وانه علينا أن نفهم 
الدور ال ان نحفظ النص فقط، 
ولألمان����ة كل نصيحة قدمها 
لي حرصت على اخذها بعني 
االعتبار وتطبيقها وهذا جزء 
من شخصيتي، حرصي على 
تعلم واالستفادة من جتارب 

الفنانني الكبار.
ام����ا احلمل����ة الشرس����ة 
الفنانون  له����ا  التي تعرض 
التواصل  مؤخرا عبر مواقع 
الهجوم  االجتماعي، فق����ال: 
ال����ذي تعرضنا له من بعض 
األشخاص عبر مواقع التواصل 
ه����و محاولة للبعض جلذب 
االنتباه لهم بعد أن افل جنمهم، 
وهذا ال����كالم ال اقصد به كل 
التواصل  املش����اهير مواقع 
فهناك منهم أفراد استطاعوا 
نقل صورة الكويت الى العالم 

بصورة راقية.
ولف����ت الب����الم ال����ى أنه 
س����يعرض ل����ه ف����ي الفترة 
القادمة مسلسل »حرمي أبوي« 
ويش����اركه بطولته »الفنانة 
هيفاء حسني وانتصار الشراح، 
وسعاد علي، ومحمد جابر، 
البناي...« وس����يلعب  وفهد 
شخصية مركبة لشاب »من 
اه����ل اهلل الطيبني« وميتلك 
س����را يخفيه لن ينكشف اال 

في نهاية احللقات.

من ضغوط احلياة ويرس����م 
البس����مة على وجوههم، اما 
فيما يتعلق بالبطولة املطلقة 
فاعتقد أنها لم تعد موجودة 
اليوم  فأغلب األعمال تعتمد 
البطول����ة اجلماعية  عل����ى 
وأن تك����ون مكتملة االركان 
من ناحي����ة النص واالخراج 

واالنتاج.
كما علق عل����ى الصورة 
التي انتش����رت عب����ر مواقع 

سماح جمال

صرح الفنان مشاري البالم 
ل� »األنباء« بأنه يعيش حاليا 
فترة قراءة لعدد من النصوص 
ألعمال فنية معروضة عليه، 
وان����ه لم يس����تقر حتى اآلن 
عل����ى العم����ل الذي س����يبدأ 

بتصويره.
وأكم����ل قائ����ال، ال اعرف 
اذا كن����ت سأس����لك الطريق 
الكوميدي او الدرامي خاصة 
أنني دائم البحث عما هو جديد 
ومختلف، وفي نفس الوقت 
نحن كفنانني تكون ارتباطاتنا 
أكثر بشركات االنتاج بحكم 
العقود املوقعة وليس الكتاب، 
وامتنى ف����ي النهاية أن تنال 
اختياراتي اعجاب اجلمهور 
كما حدث في دوري مبسلسل 

»حال مناير«.
وحول مصير مسلس����له 
»كومار« قال البالم: املسلسل 
مت ايقافه ول����م يعرض على 
أي شاشة خليجية حتى اآلن 
لوج����ود بع����ض التحفظات 
الرقابية حول اسمه الذي مت 
تغيره بالفعل الى »س����واق 
خمس جنوم«، لكنه ظهرت 
مش����كالت اخ����رى تعتب����ر 
املسلسل موجها للتقليل من 
ش����أن اح����دى اجلاليات مما 
يتطلب معه ان يدخل العمل 
الى مرحلة املونتاج مجددا، 
مع أنني كأحد أفراد العمل ال 
أرى انه حمل أي إساءة ألحد 
بل هو متعاطف مع الوافدين 
الذين نعتبرهم مبنزلة أهل 

يعيشون بيننا.
وعما اذا كان يفكر في االقدام 
على بطولة »سيت كوم« آخر، 
قال: ولم ال؟ خاصة اذا وجدت 
فكرة متميزة ومختلفة عما هو 
سائد حاليا، فاملشاهد متعطش 
ملثل هذه األعمال حتى يخرج 

مشاري البالم في مشهد من مسلسل »كومار«

الفيلكاوي مع صورة الطفل 
امللقى على وجهه  السوري 
البحر  امواج  بعد ان قذفته 

وكتب كلمات تقول:
يا بحر شوية احساس 

حرام تقتل لك طفل 
جاك يشكي لك اجناس 

جتازي اجليه بالقتل 
يا بحر شقول للناس 

كل من المك وزعل 
مشهد تشهقله االنفاس

 ودموع تنزل له دبل.

يتعاون مع أنوار القطرية واإلماراتي حمدان البلوشي

الفيلكاوي »يتغزل« في املغربية يسرا سعوف
بشار جاسم 

الغنائي  الشاعر  يستعد 
الفيل���كاوي لطرح  محم���د 
مجموعة اغ���ان من كلماته 
وأحلان العديد من امللحنني، 
حيث انه ط���رح قبل فترة 
قليلة اغنية وتبث حصريا 
على اذاعة صوت اخلليج وهي 
بعنوان »جروحي االربع« من 
غناء انوار القطرية وأحلان 
اس���امة املهنا وتوزيع مهند 
سيف. كما طرحت له اغنية 
م���ن كلماته بعنوان »معنى 
الغرام« غناء الفنانة املغربية 
جنم���ة أراب آيدول يس���را 
سعوف، احلان اسامة املهنا 
توزيع ربيع الصيداوي، تقول 

كلماتها:
توه بدا معنى الغرام 

سؤال وغيره واهتمام 
وزانت حروف الكالم 

معاك مابي اي شي 
وله اغنية طرحت قبل شهر 
بعنوان »غمض عيونك« غناء 
الشاب السعودي سعدوش، 
املهنا، توزيع  احلان اسامة 

سلطان عادل. 
ام���ا عن جدي���ده فيقول 
الفيلكاوي: كتبت مجموعة 
الكلم���ات ومت تلحينها  من 
وستطرح وتبث باإلذاعات 
اخلليجية في القريب العاجل، 
الفن���ان االماراتي  منها مع 
البلوش���ي اغنية  حم���دان 
»ابوي الغالي« أحلان حمدان 
البلوشي، و»ها خالص« غناء 
بسام السعودي، احلان جعفر، 
و»تبي انساك« غناء فيصل 
املناع، احلان نواف جمعان، 
و»م���ا توقعتك« غناء انوار 
القطرية، احلان اسامة املهنا، 
و»ليش هاملعاملة« غناء احمد 
كمال، احلان احمد اخلياط. 
وتفاع���ل الش���اعر محم���د 

الشاعر محمد الفيلكاوي

يسرا سعوف

الهجوم الذي 
تعرضنا له مبواقع 

التواصل هو محاولة 
للبعض جلذب 

االنتباه لهم

العالقة الزوجية 
يجب أن تكون 

حالة من الصدق 
والوضوح


