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ممثلة رفضت العمل 
في مسرحية للكبار 
ألنه منتجها معطيها 
سعر رخيص مع انه 

ميزانية العمل كبيرة وايد 
واستغربت من السعر اللي 
معطيه اياها مثل ما تقول.. 

خيرها بغيرها!

منتج تفاجأ بسفر بطلة 
عمله اليديد مع أنها مرتبطة 
مبواعيد تصوير مشاهد مع 
عدد من الفنانني املشاركني 

في العمل واملصيبة ملا 
سألها ليش مسافرة جاوبت 
أنها تعاني من حالة نفسية 

صعبة..اهلل ال يبلينا!

مغنية خليجية طلبت 
من متابعينها في مواقع 
التواصل انهم يسوون 

حملة لها علشان تنشر لعل 
وعسى أن تكون ضمن 

املشاركات في املهرجانات 
الغنائية املقبلة..

الطيور طارت بأرزاقها!

رخيصسفر انتشار 
املسلسل يعيدها للعمل مع املخرج محمد القفاص

إلهام الفضالة 
تعيش أمومة قلقة 
ومتعبة في »المسا فات«

أحمد الفضلي

انتهت النجمة الهام الفضالة من تصوير اغلب مشاهدها اخلاصة 
بأحدث أعمالها الدرامية واملتمثل باملسلسل الدرامي االجتماعي »املسا 
فات« الذي يصور حالي���ا في عدد من مناطق البالد متهيدا لعرضه 

في رمضان املقبل. 
وجتس���د الفضالة من خالل العم���ل دور ام في العقد الرابع من 
العمر تتميز بذكائها وحنكتها ورزانتها، تعمل في مجال األعمال 
ومتتلك أمواال طائلة وجتيد تربية أوالدها اخلمسة وتهتم بأصغر 
تفاصيل حياتهم، ولكن يرافق تلك املرأة املعروفة قلق شديد ال 
تكشف أسبابه في احللقات االولى، حيث ال يكتشف املشاهد 
س���ر هذا القلق واخلوف اال في احللقات االخيرة للعمل، 
الذي كتبه دخيل النبهان ويخرجه املخرج املبدع محمد 
القفاص، الذي سبق ان اخرج العديد من االعمال الناجحة 

للفضالة من ابرزها مسلسل »زوارة خميس«.
وتلعب الفضالة دور البطولة في العمل الى جانب 
كوكبة من جنوم الدراما منهم حس���ن املنصور، 
محمود بوشهري، محمد العجيمي، نور الغندور، 
عبدالعزيز النصار، غرور، عبداهلل بهمن، خالد 
مظفر، رمي ارحمه، مي البلوش���ي وغيرهم 
ومن املرج���ح ان يعرض العمل عبر عدد 
من القن���وات الفضائية في رمضان 

املقبل.

محمد املسباح لـ »األنباء«: املشاركة 
في املناسبات الوطنية واجب وطني

التنفيذ وهي مشاريع متنوعة.
وفيما يتعلق بعمل وطني يش��ارك من خالله 
في االحتفاالت الوطنية التي تعيشها البالد حاليا، 
ذك��ر انه لن يتردد في قبول أي عمل وطني يجد 
فيه نفسه ويلتقي ملستوى حبه للكويت لكن حتى 

هذه اللحظة لم يقدم له أي عمل.
وحول أسباب عدم اإلطاللة في مهرجان »هال 
فبراير«، قال املس��باح انه طوى صفحة احلديث 
عن أسباب عدم املشاركة في هذا املهرجان ألسباب 

سبق وأن ذكرها وال يريد تكرار ذكرها.
اما فيما يتعلق بغناء مقدمات األعمال الرمضانية 
فأفاد بأنه سبق وأن خاض هذه التجربة في السنوات 
املاضية لكنه ال يفكر حاليا في تكرارها بالرغم من 
النجاح الذي حتقق مبقدمة مسلسل »دارت األيام« 

الذي عرض في تسعينيات القرن املاضي.

املسباح مع عبدالكرمي عبدالقادر وعبداهلل الرويشد ونبيل شعيل ونوال الكويتية في كواليس حفل افتتاح ستاد جابر

الفنان القدير محمد املسباح

جنسية المطرب حسين الجسمي.. 
أ- سعودي         ب- كويتي          ج- إماراتي

ماجد املهندس يُفرج عن »ال أبد عادي«!
أنهى الفنان ماجد املهندس منذ فترة بعيدة، 
تصوير أغنيتن على طريقة الفيديو كليب حتت 
إدارة املخرج فادي حداد، وطرح إحداهما بعنوان 

»أنا بلياك«.
وفي هذا الصدد ق����ال املخرج فادي حداد إن 
الكلي����ب اآلخر ألغنية »ال أبد عادي« س����يبصر 

النور خالل األسبوعن املقبلن.
وعن تفاصي����ل الكليب، فقد مت تصويره في 
روماني����ا وحتديدا في ش����ارع دراكوال، بالقرب 

من قصر دراكوال، وسوف تظهر مناظر لبيوت 
ملونة، وذكر موقع »نواعم« أنه كان هناك تشديد 
قانوني لدخول هذه املنطقة بغاية التصوير فيها، 
ما يتطلب احلصول عل����ى إذن من قبل منظمة 
األونيس����كو. وقد اختار املهندس هذا التوقيت 
لطرح جديده، لكي يكون قد مر حوالي شهرين 
على إطالق كليب »أنا بلياك«، علما بأن األغنيتن 
املذكورتن هما ضمن ميني ألبوم غنائي صادر 

عن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

بلقيس: لم أخرج من عباءة فايز السعيد
ومت االتف���اق حينه���ا م���ن 
دون أي ت���ردد، وق���ال لها 
الرحبان���ة إنهم يريدون أن 
تكون بطلة املس���رحية إلى 
جانب الفنان اللبناني غسان 
صليبا، وكشفت أنها أعطت 
موافقتها على الفور ألن هذا 
العمل مبنزلة حلم بالنسبة 
إليها، بخاصة أنها التزال في 
بداية مشوارها الفني، مؤكدة 
على أنها راضية عن أدائها 

والرحابنة أيضا.
في سياق مختلف، وبعد 
انفصالها الفني واملهني عن 
مدير أعمالها راشد السعيد 
شقيق فايز السعيد داعمها 
األول، اعتب���رت بلقيس أن 
ذلك ل���ن يؤثر على عالقتها 
بأسرة السعيد، وحتديدا فايز 
الذي »لم تخرج من عباءته«، 
مؤكدة أن فايز هو الذي قدمها 
إلى الوسط الفني، وساعدها 

كثيرا وال تنكر أنه له الفضل 
في انتشارها الفني، مؤكدة 

أنه من أعز أصدقائها.
وش���رحت عن أس���باب 
انتهاء عملها مع مدير أعمالها 
أنها باتت  السابق، معتبرة 
تشكل عبئا عليه، بخاصة 
أنه متعهد حفالت، لذا سوف 
يقتصر التعاون بينهما على 
احلفالت فقط، مؤكدة على أنها 
متلك فريقا كبيرا يعمل معها 
وليس فقط مديرة أعمالها 

اجلديدة رمي اليوسف.
وعن غن���اء أحد طالب 
التونسي«  أكادميي  »ستار 
نس���يم الرايس���ي أغنيتها 
اجلدي���دة »التاج«، وضعت 
ذلك في خانة انتشار األغنية 
اخلليجية، الس���يما أن هذه 
األغنية كالسيكية تتماشى 
مع تطلعات املشتركن في 

البرنامج.

بع���د جناح مس���رحية 
»الفارس« التي شاركت في 
بطولتها إلى جانب غس���ان 
صليب���ا، حتدث���ت بلقيس 
فتحي عن جتربتها األولى 
في املسرح الغنائي من خالل 
مسرحية »الفارس« )أشعار 
سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم وأحلان وموسيقى 

الرحابنة(.
واعتبرت الفنانة الشابة 
أن هذه املس���رحية أعادت 
اكتش���افها م���ن جديد على 
الغن���اء والتمثيل،  صعيد 
بخاصة أن العمل مع الرحابنة 

ليس سهال.
وكش���فت بلقي���س، في 
حديث اذاعي، كيف مت االتفاق 
معها على املسرحية، إذ تلقت 
اتصاال هاتفي���ا من مروان 
الرحباني قبل ثالثة أشهر 
من موعد عرض املسرحية 

بلقيس

جورج وسوف يلتحق بـ »باخرة النجوم«
وقع جورج وسوف عقد مشاركته مع 
»باخرة النجوم« في رحلتها خالل يوليو 
املقب��ل إلى جانب نخبة م��ن جنوم الفن 
في الوطن العربي أمثال كاظم الساهر، 

وجنوى كرم، ونانسي عجرم.
من ناحي��ة ثانية، يس��تعد الفنان 
السوري للسفر إلى القاهرة لوضع 
اللمسات األخيرة على بعض األغنيات 
بهدف إطالقها بشكل منفرد، منها 
أغنية حلنها وليد توفيق، وأخرى 

من أحلان طارق أبوجودة.
وسينشر »سلطان الطرب« 
أغنيات��ه اجلديدة عب��ر موقعه 
اإللكتروني اخلاص بحيث تكون 

متاحة للجميع.
ويعود الوسوف إلى دمشق إلحياء حفلة 
في مناس��بة عيد احلب في قاعة املتنبي 

في فن��دق »الداما روز« في دمش��ق بعد 
انقطاع ثالث سنوات عن إحياء احلفالت 
في سورية، ومن املقرر أن تشاركه احلفلة 
املغنية السورية شهد برمدا، على أن يحيي 
حفلة ثانية مساء اليوم التالي في املناسبة 
ذاته��ا في فندق »احلبت��ور هيلتون« في 

بيروت.
وكان الوسوف قد أكد في وقت سابق 
عدم تعاونه مع أي ش��ركة إنتاج أو مدير 
أعمال خاص، كما كان يحدث في املاضي، 
مش��يرا إلى أن أبناءه فقط ميلكون اآلن 
صالحية التحدث باس��مه بش��أن أعماله 
اإلداري��ة، موضحا أنه أس��ند تلك املهمة 
الثقيلة إل��ى أبنائه جورج جونيور وحامت 
ووديع، جتنبا للدخول في املشاكل اإلدارية 

والفنية.

نادين الراسي تتراجع عن »الفساد«!
انتهى عرض مسلسل »قصة حب«، 
من بطولة املمثلة نادين الراسي، باسل 
خي���اط وماجد املص���ري، وقد فوجئ 
اجلمهور بنهايته مم���ا عرض كاتبته 
نادين جابر لالنتقاد الش���ديد، إذ تبن 
أن كل أحداث املسلس���ل هي من وحي 
خيال نائل، الذي يجس���د دوره املمثل 
ماجد املصري بشخصية كاتب وروائي، 
وفي املقابل تلقت الراسي تهاني عديدة 
مع ثناء على جتسيدها هذا الدور في 

املسلسل.
وفيما خص املش���اريع املستقبلية 
التي حتضر لها نادين الراسي خارج 
املوسم الرمضاني، فان مسلسال جديدا 
من بطولتها يتمحور حول الفساد في 
املجتمع وهو من تأليف اإلعالمية غادة 
عيد، وكان من املفترض أن يحمل عنوان 

»الفساد« قبل أن يسمى »الظاملون«.

وذكرت تقارير صحافية أن نادين 
اعتذرت عن هذا العمل رغم أنها صورت 

منه حلقة »بايلوت« كما تبدل اسم 
املسلسل املفترض أن يقوم ببطولته 
أبي  املمثالن عمار شلق وسارة 
كنعان. ورمبا جاء قرار الراسي 
بع���د تعاقده���ا عل���ى عملها 
املقب���ل »جرمية  الرمضاني 
ش���غف« واحتمال تعاقدها 
على مسلسل آخر بعنوان 
»الشقيقتان«، وباملفاضلة 
ب���ن »جرمي���ة ش���غف«، 
واملسلس���ل األول املذكور 

بالتأكيد كان البد من أن تختار 
الراسي »جرمية شغف« ألنه 

يحمل طابع مسلسالت االندماج 
العربي، بينم���ا اآلخر هو عمل 

لبناني محلي.

أحمد الفضلي

أكد الفنان القدير محمد املسباح حرصه 
وحرص كافة زمالئه م��ن أبناء جيله على 
حرصهم في املشاركة باملناسبات الوطنية 
ملا لها من أهمية بالغة، خصوصا وان الغناء  

للوطن الكويت هو مبنزلة واجب وطني.
وأعرب املسباح خالل حديثه ل� »األنباء« 
عن بالغ سعادته في املشاركة بافتتاح ستاد 
جابر م��ع كوكبة من املطرب��ني الكويتيني 
واخلليجيني بع��د فترة غي��اب كبير عن 

املهرجانات الوطنية.
وعن جديده للفترة املقبلة، كشف املسباح 
أن هناك عددا من املش��اريع الفنية لكنها 
حتى اآلن لم تصل إلى مرحلة التجهيز أو 


