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عقد قرانه عليها األسبوع الماضي في حفل بسيط

محمود بوشهري يتزوج إماراتية

بدولة االمارات العربية املتحدة مع 
الفنانة ميساء مغربي من خالل 
اغنية املطرب عبداملجيد عبداهلل 
حملت عنوان »خطاك« من أحلان 

االماراتي فايز السعيد.

برنامج »جنم اخلليج« وانتهى قبل 
ايام من تصوير دوره في مسلسل 
»بقايا انني وندم« مع املخرج محمد 
دح���ام الش���مري باالضافة الى 
انتهائه من تصوير ڤيديو كليب 

مفرح الشمري
علم���ت »األنب���اء« ان الفنان 
الشاب محمود بوشهري ودع حياة 
العزوبية االسبوع املاضي بعد 
ان عقد قرانه على فتاة اماراتية 
من عائلة مرموق���ة، واقام بهذه 
املناسبة السعيدة حفال بسيطا 
اقتصر احلض���ور فيه على اهل 
العروس���ني على ان يقيم حفل 
الزف���اف في غضون االس���ابيع 

املقبلة.
ل� »األنباء«  وكشفت مصادر 
ان الفنان محمود بوشهري سعيد 
باتخ���اذه لهذا القرار حتى يكمل 
نصف دينه بعد ان وجد الفتاة 
الت���ي احتلت مكان���ة كبيرة في 
قلبه فقرر االرتباط بها من دون 

تردد.
يذكر ان الفنان الشاب محمود 
بوشهري بدأ مشواره الفني عام 
2001 من خالل مسلسل »احلياة 
امرأة« وكانت انطالقته احلقيقية 
من خالل مسلسل »ثمن عمري« 
مع الفنان���ة القديرة حياة الفهد 
والكاتبة املميزة فجر الس���عيد، 
حيث نال شهرة كبيرة من خالل 
دوره الذي الي���زال محفورا في 
ذاك���رة معجبيه وخاض جتربة 
التلفزيوني من خالل  التق���دمي 

محمود بوشهري

بوشهري مع ميساء في كليب »خطاك«

درة

يتصدى إلخراج »وهج الشموع«

بسام دحدل: العمل مع عواطف البدر ممتع
مفرح الشمري

عب���ر املخ���رج بس���ام دحدل 
ل�»األنباء« عن س���عادته الخراج 
املسلس���ل التلفزيون���ي »وه���ج 
الش���موع« م���ن تألي���ف الكاتبة 
القديرة عواطف البدر وينتجه عادل 
املسيليم، وذلك بعد ان مت اختياره 
املنتجة الخراجه،  من قبل اجلهة 
وهو مشغول هذه األيام بقراءته مع 
الكاتبة عواطف البدر لوضع رؤية 
اخراجية مميزة خاصة ان املسلسل 
يتحدث عن مشكلة إنسانية يعاني 
منها غالبا كبار السن وهي مرض 

»الزهامير«.
العمل  وأكد دحدل ان جلسات 
الت���ي عقدها مع الب���در بثت فيه 
احلماس الخراج العمل خاصة ان 
األعمال اخلليجية الدرامية تفتقر 
الى معاجلة مثل هذا املرض الذي 
ي���ؤدي الى تدهور القوى العقلية 
للمص���اب به، مؤك���دا ان الكاتبة 
تناولت املوضوع بش���كل جميل 
وعلمي بعد ان استعانت بالعديد 
من املراج���ع الطبية حتى تعطي 
مش���كلة املرض حقها ولتعريف 
املش���اهد عليه من خالل األحداث 
الدرامية التي يتناولها املسلس���ل 

الذي يقع في 30 حلقة.
وعن موعد التصوير ذكر دحدل 
انه سيتحدد في غضون األسابيع 
املقبلة بعد االنتهاء من جلس���ات 
العمل عل���ى ان يتم بعدها حتديد 
أسماء النجوم الذين سيشاركون 

النجم جاسم النبهان هذا العمل.
واش���ار الى انه س���عيد بهذه 
التجربة مع الكاتبة عواطف البدر 
ألنها من الكاتبات اللواتي يحرصن 
على تقدمي كل ما هو مفيد للمشاهد 
اخلليجي والعربي، مشيرا الى ان 
العمل معها يجد فيه متعة كبيرة 
ويضيف ملشواره الفني كثيرا ألن 
التلفزيونية جتد قبوال  أعماله���ا 
لدى املشاهدين حلواراتها الراقية 
وأهدافها اإلنسانية وهذا ما شاهدناه 
في مسلس���ل »زح���ف العقارب« 
و»همس احلراي���ر« وغيرهما من 
أعمال درامية التزال عالقة في عقول 

مشهد من مسلسل »همس احلراير«املشاهدين.

املخرج بسام دحدل الكاتبة القديرة عواطف البدر

درة تنفي مشاركتها في »هي واحدة«

مكسيم خليل 
مهووس بالنظافة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بدأت الفنانة درة تصوير مشاهدها في ديكور الڤيال اخلاصة 
بأسرة زوجها مختار )مصطفى شعبان( في مسلسلها »العار 
وبعد«، واملشاهد جتمعها بالفنانة عفاف شعيب وهبة مجدي 
وأحمد رزق وش���ريف س���المة. وتلعب درة في املسلسل دور 

سماح زوجة مصطفى شعبان. 
املسلسل كتبه أحمد محمود أبوزيد وتخرجه شيرين عادل، 
وكان���ت درة قد أكدت أنها قد اعتذرت ع���ن فيلم »هي واحدة« 

عندما عرض عليها.

دمشق ـ هدى العبود
أكد الفنان السوري مكسيم 
خليل ان تعاونه مع املخرجة 
الش����ابة رشا ش����ربتجي في 
مسلسل »تخت شرقي« نابع 
من ثقة كل منهما باآلخر، اضافة 
الى انه مبرور الوقت أصبح 
هناك نوع من التآلف واحملبة 

بينهما.
وأوضح مكسيم ان دوره 
ف����ي العمل س����يكون مختلفا 
ع����ن ادواره الس����ابقة، حيث 
يتحدث عن شخص مهووس 
بالنظافة، رافضا احلديث عن 
التفاصيل ليترك الدور مفاجأة 

للجمهور.
م����ن جانب آخ����ر، أعرب 
الكبيرة  مكسيم عن سعادته 
بتجربته السينمائية األولى 
الفيل����م اإليراني  من خ����الل 
»الغرباء« كما أش����ار الى انه 
الفيلم الحظ  عندما قرأ نص 
فيه م����ا الحظه اآلخرون عند 
العرض من ضعف ومباشرة 
وخطابي����ة إال ان����ه اعتبر ان 
القضية الفلسطينية هي قضية 
مباشرة بكل أحداثها وال ميكن 
ان نتح����دث عنها إال بطريقة 
مباشرة، مؤكدا ان اإلحساس 
باإلض����اءة والص����ورة خالل 
العرض هونا عليه شخصيا 

مشاكل النص.

مكسيم خليل


