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البذال والنبهان والبريكي والعامر وأسمهان 

يتوسطهم الزميل نايف الشمري

دوللي شاهني

لماذا ارتدت دوللي شاهين 
ثوب الزفاف ثانية؟

شيرين عبدالوهاب تغضب معجبيها

اتهام بسمة باإلساءة للنقاب

مي كساب تعود من العمرة 
وتستكمل »العتبة الحمرا«

القاهرة ـ سعيد محمود
عادت املطربة واملمثلة مي كساب من االراضي املقدسة، وذلك بعد 
أن قامت بأداء مناسك العمرة. ومن املقرر ان تستأنف تصوير باقي 
مشاهدها في مسلسل »العتبة احلمرا« الذي يعتبر اول بطولة مطلقة 

لها في الدراما التلفزيونية مع املخرج محمد الرشيدي.
تدور أحداث املسلسل في اطار كوميدي حول »بوابة« تعمل في 
احدى العمارات بالقاهرة ومن خالل مهنتها تتعرف على الكثير من 
السكان ومشاكلهم، ويشارك في بطولة املسلسل عزت أبوعوف وهناء 

الشوربجي وحنان سليمان وإنعام سالوسة وأحمد الدمرداش.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حلت الفنانة دوللي شاهني ضيفة شرف على مهرجان األفراح 
الذي اقيم في فندق الفور س���يزون في مدينة االس���كندرية وقد 
ارتدت دوللي فس���تان فرح من تصميم عمر البنا وقد نال إعجاب 

احلاضرين.
كم���ا حلت الفنانة دوللي ش���اهني ضيفة في لق���اء إذاعي على 
رادي���و محطة مصر برفقة زوجها املخ���رج باخوس علوان، غنت 
خالله دوللي باقة م���ن أغانيها إضافة إلى اغنيات لفيروز ووردة 

وأغنية وطنية.
يذكر ان الفنانة دوللي شاهني حتّضر إلنزال ألبومها الى األسواق 
أواخر الشهر القادم وهي حاليا تضع اللمسات األخيرة على احلملة 

الدعائية.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة شيرين  تس���ببت 
ف���ي  عبدالوه���اب مؤخ���را 
إغضاب معجبيها منها، بعدما 
أخ���ذ القائمون على صفحتها 
على موقع الفيس بوك، قرارا 
بإغالقها، على الرغم من جمعها 
ألكثر من 50 ألف معجب، وذلك 
بسبب جتاهل املكتب اإلعالمي 
لش���يرين لهم، وعدم إمدادهم 
باألخبار اجلديدة واحلصريات 
الالزمة لالستمرار في حصد 

املعجبني، ومتابعة أخبارها.

وتعتبر صفح���ات موقع 
التواص���ل االجتماعي الفيس 
بوك، وسيلة فعالة من ضمن 
الوس���ائل الت���ي يلج���أ اليها 
الفنانون � خاصة الش���باب � 
للدعاي���ة ألعماله���م القادمة، 
ومعرف���ة رأي اجلمهور فيما 

قدموه.
وفي بعض األحيان، يكون 
الفنان نفسه هو من قام بإنشاء 
الصفحة، ع���ن طريق مكتبه 
او يكون املعجبون  اإلعالمي، 

هم من قاموا بذلك.

القاهرة ـ سعيد محمود
الش���ابة  الفنانة  أعرب���ت 
بس���مة عن غضبها مما تردد 
عن إساءتها للنقاب الذي تقوم 
بارتدائه ضمن أحداث مسلسلها 
اجلديد »قصة حب«، الذي يقوم 
ببطولته الفنان السوري جمال 

سليمان.
وقالت بسمة: أندهش من 
تلك االتهامات، خاصة ان العمل 
لم يعرض بعد، فكيف أتعرض 
للنقد واالتهام قبل عرض العمل 
وكل ما أستطيع قوله ان الدور 

لم يسئ للنقاب.
وأضافت: لم أخلع »برقع احلياء« كما يردد الكثيرون، فأنا مازلت 
أخجل كثيرا، وأقدم االغراء حسب متطلبات الدور وبطريقة راقية، 
ومنذ تقدميي لفيلم »النعامة والطاووس« والبعض أخذ عني افكارا 
غير جيدة، خاصة أن الفتة »للكبار فقط« طاردتني في العديد من 

االفالم بعدها ك� »ليلة سقوط بغداد« و»رسائل بحر«.
وتابعت: أنا ضد وض���ع الفتة »للكبار فقط« على االفالم التي 
تتناول قضايا جنس���ية، ألنه من حق املراهقني مشاهدة مثل هذه 
االفالم، حتى يس���تفيدوا منها في حياتهم، وال أخاف من جرأة أي 
دور ما دام الهدف منه توصيل رس���الة معينة، كما ال أمانع اطالقا 
في تقدمي االغراء، لكن بشرط ان يكون مع اشخاص أثق فيهم مثل 

املخرج داود عبدالسيد.
يذكر أن آخر أعمال بس���مة كان فيلم »رسائل بحر« من بطولة 
آس���ر ياس���ني ومحمد لطفي ومي كس���اب، وتأليف وإخراج داود 

عبدالسيد.

بسمة

لم يحضر مخرجه ولم تعرض منه لقطات بناء على تعليمات تلفزيون الكويت

»وعد لّزام« لم يف بـ »وعده« للصحافة!
مفرح الشمري

فوجئ الزمالء الصحافي���ون الذين لبوا دعوة اجلهة املنفذة 
حلضور مؤمتر مسلسلهم »وعد لّزام« مساء أمس االول في مطعم 
»الصنوبر« لدى دخولهم بأغاني الش���اعر واملنتج خالد البذال 
القدمية واجلديدة تصدح في أجواء املطعم مما دفعهم للتساؤل: 
هل هذا املؤمتر خاص مبسلسل »وعد لزام« أم لتسليط الضوء 
على مسيرة الشاعر البذال الغنائية؟ األمر الذي لم يجد أي إجابة 
واضح���ة بخصوص هذا االمر، باالضافة الى انهم فوجئوا بعدم 
عرض لقطات للمسلس���ل الذي وصفه املنتج املنفذ خالد البذال 
والفنان القدير جاسم النبهان بأنه مختلف كليا عن املسلسالت 
البدوي���ة التي مت عرضها في الس���ابق على ع���دد من احملطات، 
مع ان الدعوة املرس���لة م���ن قبلهم ب� »الفاك���س« تفيد بوجود 
لقطات منه، ولكن هذا لم يحدث، واكتفت اجلهة املنفذة بوضع 
»بوستر« املسلسل على شاشات التلفزيون املوزعة في املطعم، 
حيث علمت »األنباء« الحقا ان املسؤولني في تلفزيون الكويت 
طلبوا من املنتج املنفذ عدم عرض اي لقطة من املسلس���ل حتى 
ال يتسرب ملواقع الكمبيوتر وحتترق »قصته« التي تدور حول 

الشهامة البدوية!
املفاجأة الثالثة التي عقدت ألسن الزمالء الصحافيني كانت عدم 
حضور مخرج العمل جمعان الرويعي الذي يعتبر هذا املسلسل 
أول جتربة إخراجية له بعد أن كان مخرجا منفذا لعدد من االعمال 
بس���بب ارتباطه بتصوير عمل آخر، باالضافة الى عدم حضور 
بطلي العمل خالد أمني وخالد البريكي الرتباطاتهما الفنية، مع ان 
الدعوة املرسلة تفيد بوجودهما، ولكن »وعد لزام« لم يف بوعده 
مع الزمالء الصحافيني الذين عبروا عن استيائهم لعدم حضور 
املخرج ألنه »س���يد العمل« ملعرفة أمور فنية تخفى عن املنتج 
املنفذ خالد البذال الذي نفى أن يكون جلوؤه للرويعي ألنه »أجره 

رخيص« ولكن إلعجابه مبا قدمه من أعمال كمخرج منفذ.
وأضاف البذال ان العمل يجس���د احلياة البدوية ويركز على 
الشهامة والنخوة عند البدو ومت تصويره على مدى أكثر من 80 

يوما في بر »الصبية« في أجواء مناخية جميلة.
وأشار الى انه سيغني مقدمة املسلسل املطرب عيسى الكبيسي، 
بينما س���تتضمن حلقاته بعض القصائد واالغاني التي كتبها 
باالضافة للشاعر السعودي صباح الظفيري وسيتصدى لغنائها 
املطرب الكبير عبدالكرمي عبدالقادر والنجم راشد املاجد، مشيرا 
ال���ى انه كان م���ن املفترض ان ينضم اليهم���ا املطرب االماراتي 

الوسمي، ولكن لظروف اعتزاله مت االستغناء عنه.
من جانبه، ذكر الفنان القدير جاسم النبهان أن مسلسل »وعد 
لزام« مختلف كليا عن املسلس���الت البدوية التي مت عرضها من 
حيث اللهجة واالزياء، موضحا ان عدم مشاركة أي فنانة كويتية 

فيه بسبب عدم استطاعتهن ركوب اخليل!
وأشادت الفنانة القديرة أسمهان توفيق بنص املسلسل واالزياء 
املستخدمة فيه، مش���يرة الى أن 75% من االزياء التي نشاهدها 
في االعمال البدوية ال متت للحياة البدوية االصيلة وش���بيهة 

يذكر أن املؤمت���ر حضره بجانب املنتج املنف���ذ خالد البذال 
والفنان القدير جاس���م النبهان والفنان علي البريكي والفنانة 
القديرة أس���مهان توفيق، كل من املمثلة السعودية رمي عبداهلل 
واملمثل طالل السدر واملمثل فايز العامر واملمثل فالح مطر، وأداره 

الزميل نايف الشمري.

بأزياء »الغجر«!
من جهته، امتدح الفنان القدير علي البريكي اللهجة في مسلسل 
»وعد ل���زام« وهي لهجة »بدو الكويت«، وهي مش���ابهة للهجة 
التي اس���تخدمت في مسلسل »الرحيل« الذي أنتجه التلفزيون 

في الثمانينيات.

جانب من املؤمتر الصحافي املليء بـ »املفاجآت«

الفنان القدير جاسم النبهان املنتج خالد البذال

مي كساب

شيرين عبدالوهاب

جانب من املؤمتر الصحافي ملسلسل »ذاكرة اجلسد«

»أبوظبي« حشدت األضواء لمسلسلها الرمضاني

»ذاكرة جسد« مستغانمي تتحول 
بصعوبة إلى الشاشة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حشد تلفزيون ابوظبي صباح االثنني املاضي 
في بيروت كل طاقاته لتأمني تغطية إعالمية عربية، 
جاءت الفتة ملسلسله الرمضاني التلفزيوني »ذاكرة 
اجلس���د« للكاتب���ة اجلزائري���ة � اللبنانية أحالم 
مستغامني، والذي حتول بصعوبة الى الشاشة، 
املؤمتر الذي حضره السيناريست رمي حنا ومخرج 
العمل جندت أنزور واملمثل جمال سليمان ومشتركة 
»س���تار اكادميي« امل بوشوشة إضافة الى كرمي 
سركيس املدير التنفيذي لإلذاعة والتلفزيون في 
شركة »أبوظبي لإلعالم« وأيضا كاتبة الرواية احالم 
مس���تغامني التي كانت كلمتها األولى في املؤمتر 
والت���ي جعلت من كل الكلمات األخرى فاصلة في 

نصها ورسالتها.
مستغامني التي بدا عليها التعب قليال، أشارت 
الى انها أقنعت نفسها بأن االحتفاء ليس بها وإمنا 
ب� »ذاكرة اجلسد« التي مضت 17 سنة على كتابتها 
وقالت: كلم���ا أردت ان أترك العمل خلفي، وجدته 

أمامي، وقضيت 4 س���نوات ف���ي كتابتها وما بقي 
من عمر قضيته في الدف���اع عنها، مع اننا نكتب 

رواياتنا لتدافع عنا.
وشكرت احالم مستغامني الفنان املصري نور 
الشريف ألنه أول من تكلم عن حتويل الرواية الى 

عمل تلفزيوني.
أما الكاتبة رمي حنا فأكدت انها وافقت على العمل 
الرتباطه باسم احالم مستغامني وبنجدت أنزور 
وأشارت الى انها لم تكن تتوقع ان يكون حتويل 
عمل أدبي الى مسلسل تلفزيوني بهذه الصعوبة، 

معتبرة الرواية كنزا من اللغة.
أما املخرج جندت أنزور فأشار الى ان أسرة العمل 
متس���لحة بجماهيرية الرواية التي باعت حوالي 
3 ماليني نسخة، وهو اس���تثناء نادرا ما يحصل 
حيث انه للمرة األولى س���يدخل عمل جزائري له 
قيمة قومية الى منزل املشاهد العربي، معتبرا ان 
الشاشات متتلئ باألعمال التافهة التي تتكلم عن 

احلارات الشامية.

)أحمد باكير(الفنان القدير علي البريكي


