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 أصالة وراغب في حفل عيد الحب بأميركا 

 

 التونسية أسماء محالوي تقهر العراقية 
رحمة بالفستان األبيض

 كندا تكشف أسرار الجزء الثالث لـ «صبايا»
 تطل املمثلة الشابة كندا حنا من 
جديد في اجلزء الثالث من مسلسل 
«صبايا» الذي لم يعرف حتى اآلن 
مخرجه أو اجلهة املنتجة له، أو 
حتى موعد البـــدء في تصويره 
الذي لن يطـــول أكثر من ابريل 

املقبل حسب توقعاتها.
  وكشـــفت كندا فـــي تصريح 
لـ«النشـــرة» ما عرفته من خالل 
النص الذي تكتبه السيناريست 
أن  الشابة نور شيشكلي لتؤكد 
العمل سيحفل بكثير من التغيرات، 
قائلة: ســـتخرج الفتيات في هذا 
اجلزء من اإلطار املنزلي الذي كن 

محصورات فيه بنســـبة أكثر من ٥٠٪ من مشاهد 
اجلزأين األول والثاني، وسيخرجن أيضا من إطار 
املدينـــة الواحدة التي حتدث فيهـــا كل صراعات 
احلياة لتبلغن في هذا اجلزء «بيروت ودبي» ورمبا 
مدن عربية أخرى، كما ســـيتم إدخال الصبايا في 

قضايا اجتماعية مختلفة وجديدة 
عليهن ليكون ذلك انتصارا لواقع 
الفتاة السورية والعربية املدعوة 
للمشـــاركة في كل شيء في هذا 

املجتمع.
  ونفت كندا أي معلومة لديها 
عن مشاركة املمثلة دمية قندلفت 
في هذا اجلزء، معتبرة ذلك مكسبا 
للعمل لو مت، وقالت: أمتنى ذلك، 
لكن ال معلومة دقيقة لدي، أمتنى 
أن تتشعب صورة الفتاة في هذا 
اجلزء ويكثر عـــدد الصبايا ألن 
في ذلك تنويعا لصورة الفتاة في 
املجتمع.  وكان مسلسل صبايا 
قد فرض نفســـه كأحد أبرز مسلسالت الكوميديا 
في سورية في العامني املاضيني من خالل تقدميه 
خلمس صبايا بوجـــه مختلف عما مت تقدميه في 
تاريخ الدراما السورية من حيث احلرية والنزعة 

إلى العيش بعيدا عن ضغوط العائلة. 

احلصول على تأشيرات الدخول إلى أميركا. واحلفل 
يقوم بتنظيمه يوسف حرب وبرعاية قناة الـ «إم.

بي.سي». 

حســـمتها املغربية «طاهرة حماميـــش»، وربط 
الشـــباب أعضاء اجلروب بني جنسيتي الفائزتني 
في املســـابقتني، وقالوا في تعليقاتهم: «يبدو أن 

الفوز مكتوب دائما ألبناء شمال افريقيا». 

 اعتذر الفنان تامر حسني عن 
املشاركة في حفل غنائي سيقام 
في الواليـــات املتحدة األميركية 
مبناسبة عيد احلب، فيما تأكدت، 
الســـابع  اليوم  حســـب جريدة 
املصرية، مشاركة مجموعة كبيرة 
من املطربني العرب في هذا احلفل 
منهم أصالة، وراغب عالمة، وفارس 
كرم، ورويدا عطية، وأحالم، ولم 
يتوقف اعتذار تامر حسنى عن 
هذا احلفل فقط، بل اعتذر أيضا 
عن مجموعة أخرى من احلفالت 
كان من املقرر إحياؤها في كندا، 
واضطر لدفع شرط جزائي مليون 

دوالر، بسبب األحداث التي تشهدها مصر حاليا، 
كما اعتذرت أيضا عن املشاركة نيكول سابا، واعتذر 
أيضا املطرب ملحم زين بســـبب عدم استطاعته 

 تفوقت جنمة النسخة السابعة 
مـــن برنامج «ســـتار أكادميي» 
التونســـية أسماء محالوي على 
زميلتها بالبرنامج العراقية رحمة 
في مسابقة «األجمل في الفستان 
التي نظمها شـــباب  األبيـــض» 
على «فيس بوك» ضمن جروب 
«the best Arabic star»، حيـــث 
حصلت على ألفي صوت، مقابل 
٥٦٠ كانوا مـــن نصيب زميلتها 
العراقية، وبينما أرجع الشباب 
سر أناقة أسماء في اللون األبيض 
إلى بشرتها التي متيل إلى اللون 
«اخلمري» الذي يليق عليه ـ من 

وجـــه نظرهم ـ هذا اللـــون، رأوا أن اللون الفاحت 
لبشرة رحمة حرمها من ذلك.

  ويأتي هذا الفوز التونســـي بعد أيام من إعالن 
نتيجة مسابقة أخرى لألجمل في الفستان األحمر 

 أصالة نصري

 رحمة

 راغب عالمة

 أسماء محالوي

 كندا حنا

 مرح جبر

 مرح جبر: «مطلوب رجال» يبوح بمحرمات 
سكت عنها المجتمع العربي 

 يشاركان اإلماراتي السعيد واألردنية كرزون حفل الليلة في صالة التزلج

  حمود ناصر وبشار الشطي: «ليالي فبراير» فرصة
   ال تعوض وأهًال بمنافسة النجوم والشباب

 عبدالحميد الخطيب
  أعرب الفنان الشاب حمود 
ناصر عن ســـعادته بإطاللته 
الثانيـــة على مســـرح «زين 
الليالي.. ليالي فبراير» ضمن 
احلفل الشـــبابي الثالث الذي 
ينطلق مساء اليوم في صالة 
التزلج مبشاركة بشار الشطي، 
واإلماراتـــي فايـــز الســـعيد، 

واألردنية ديانا كرزون.
  وعن استعداداته للحفل قال 
ناصر: أنا جاهز بوصلة غنائية 
مميزة، حيث اجريت بروڤات 
مكثفة ملجموعة كبيرة من أجمل 
أغنياتي التي يحبها اجلمهور، 

وعلى الرغم من أن الوقت ضيق 
للغاية فإن املشاركة في مهرجان 
مبكانة مهرجان «ليالي فبراير» 
فرصة ال تعـــوض ألي فنان، 
مشـــيرا الى انه يجهز مفاجأة 
باحلفل وهي بعض األغاني من 
الذي سيطرح  ألبومه اجلديد 
املقبلة وهو  خالل األســـابيع 
من إنتاج شركة «أيوا جلف»، 
وتوزيـــع شـــركة «روتانـــا» 
للصوتيات واملرئيات، كاشفا 
عن أغنية وطنية حتمل عنوان 
«مالذ الروح»، كلمات عبدالعزيز 
العبلك، وأحلان حمود ناصر، 
ضمن باقة أغانيه املميزة، وقد 

مت تصويرهـــا بالتعـــاون مع 
املخرج خالد الرفاعي بطريقة 

الڤيديو كليب.
  مـــن جانبه وجـــه املطرب 
الشاب بشـــار الشطي الشكر 
القائمني على  اجلزيل جلميع 
مهرجان «ليالي فبراير» على 
دعوتهم له للمشاركة في إحياء 
حفل الليلة، معبرا عن فخره 
بأن يكون ضمن املشاركني للمرة 
الثالثة في هذا املهرجان الغنائي 
املميز الذي يضم جنوم الغناء 
في الوطـــن العربي واخلليج، 
ويأتي تزامنا مع احتفاالت البالد 
باألعياد الوطنية وهي مرور ٥٠ 

الكويت،  عاما على االستقالل 
و٢٠ عاما على التحرير، وخمس 
ســـنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
  وعما إذا كان يخشى املنافسة 
الشبابية في احلفل الذي يجمعه 
بحمود ناصر واإلماراتي فايز 
السعيد واألردنية ديانا كرزون 
قال الشطي: يسعدني أن تكون 
إطاللتي على مسرح املهرجان 
ضمن جنـــوم وشـــباب لهم 
الفنية وشـــعبيتهم  مكانتهم 
الســـاحتني اخلليجية  علـــى 

والعربية.
  اما النجمـــة األردنية ديانا 

كرزون فعبرت عن ســـعادتها 
مبشاركتها في املهرجان، مشددة 
على أن الكويت وطنها الثاني 
خاصة أنها من مواليد هذا البلد 
الذي تنفست هواءه،  الطيب، 

وعشقت شعبه.
  وكشـــفت كـــرزون عـــن 
اســـتعدادها بباقة من أجمل 
أغانيها طوال مشوارها الفني، 
الـــى أغنية وطنية  باإلضافة 
ســـتكون كلماتهـــا مفاجـــأة 
الكويتي، متمنية أن  للشعب 
توفق في احلفل وتنال إعجاب 
اجلماهير، متمنية للكويت أن 

تنعم بالسعادة واألمان. 

 أكدت الفنانة الســــورية مرح جبر أن مسلســــل 
«مطلوب رجال»، الذي يعرض على MBC٤ يتطرق 
إلى العديد من القضايا احملرمة، التي طاملا ســــكتت 
عنها املجتمعات العربية، مشــــيرة إلى أن املسلسل 
قدم طرحــــا مختلفا ألزمة العنوســــة على الطريقة 
 mbc.net األوروبية. وقالت جبر في تصريح ملوقع
إن شخصية الفتاة العانس التي جتسدها في مسلسل 
«مطلوب رجــــال» ال تعبر عن الواقع احلالي للفتاة 
العربية، ألن تأخر سن الزواج لم يعد مشكلة كبيرة 

بالنسبة لها.
  وتوقعت الفنانة السورية جتاوب اجلمهور مع 
«مطلوب رجال»، خاصة أنه يتناول املشــــاكل التي 
تواجه املرأة عموما وبطريقة خفيفة وسلسة، مضيفة 
«العمل تناول عالقات إنسانية متطورة ومواضيع لم 
نكن نتحدث بها من قبل، وأعتقد أن البوح باحملرمات 

بطريقة مدروسة يجعل الدراما تتقدم وتنفتح أكثر 
وتتجاوز اخلطوط احلمراء».

  وأشــــارت جبر إلى أن الشخصية التي جتسدها 
تســــعى إليجاد عريس «بأي طريقــــة، حتى لو كان 
الثمن ماديا، كون الغاية تبرر الوسيلة»، واستطردت 
قائلة: في الواقع هذا أسلوب خاطئ، ألن القصة ليست 
باملاديات، وال أحد يستطيع تغيير قوانني الطبيعة. 
ورأت جبر أنه ليس من مهمة الدراما جتميل الواقع، 
وإمنا تقدميه كمــــا هو حتى لو كان جارحا. وقالت: 
عندما يرانا الناس في أعمال جريئة ال يتقبلون الدور 
أحيانا، ولكن في النهاية هذا واقع يجب جتســــيده 
والتعبيــــر عنه، وعلينا أال نخــــاف وأن نقترب من 
األماكن املظلمة، ونعبر عن هذا الواقع حتى لو كان 
قاســــيا، فهذا في رأيي أفضل مــــن جتميله وإخفاء 

احلقائق والسكوت عنها. 

 حمود ناصر بشار الشطي


