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.. وفي مسلسل »ساهر الليل« 

محمود بوشهري يبكي والده على الهواء: 
لست زير نساء وماريا تريد الشهرة على حسابي!

عبدالحميد الخطيب
أكد الفنان محمود بوشهري انه يستعد 
للزواج من اماراتية هذه األيام وأنه غارق 
في احلب وعرس���ه هذه الفترة وقال: أنا 
أحب أن أكون رومانس���يا مع الفتاة التي 
أحبها وعروستي إماراتية متفهمه لطبيعة 
عملي وأهلها يحبونني، مشددا على ان الفن 
أعطاه حب اجلمهور وفتح له أبواب الرزق 
ما جعله يفكر في تأسيس أسرة ومساعدة 
أهله وإخوانه، مستهجنا ما يقوله البعض 

ان الفن ال يوكل خبزا.
 وأضاف بوشهري أثناء استضافته في 
برنامج »هال وغال« الذي تقدمه املذيعة ناديا 
بركات على قناة أبوظبي اإلمارات: الفرق 
بني جيلي وجيل ال���رواد هو ان الفنانني 
في السابق كانوا يحبون بعضهم البعض 
أما اآلن فال يوج���د إال الغيرة التي أعاني 
منها جدا في شغلي ورزقي، منوها الى انه 
تعرض في بعض األحيان للشائعات، مبديا 
انزعاجه ممن يطلقون عليه انه زير نساء 
ودجنوان، وجمهوره ليس فقط شبابا أو 

بنات ولكن أيضا عائالت.
وعن ارتباط���ه بالفنانة ماريا قال: في 
عام 2007 كانت هناك كذبة ابريل وهو اني 

طلبت ماريا للزواج ولكن بعد سنة قالت على تلفزيون في البحرين 
ان���ي بالفعل تقدمت لها ولكن في احلقيقة اني ال أعرفها وأعتقد انها 
كانت حتاول أن تش���تهر في اخللي���ج، نافيا في نفس الوقت وجود 
شخص اس���مه مشعل بو ش���هري في الفن وهو ليس أخاه وليس 
ممثال وال يعرفه. وحول بداياته الفنية أوضح بوشهري انه اكتشف 
نفس���ه في مس���رحية »زورز ز تويتي« ووقتها ذهب وجرب نفسه 
وكان أجره 70 درهما إماراتيا ويوم العرض اكتشف انه سيمثل دور 
سيلفستر، مضيفا: لقد مثلت »كومبارس« في أعمال مهمة جدا مثل 
»دروب الش���ك« وأول مسلسل اشتهر فيه هو »ثمن عمري«، مشيرا 
الى انه منذ 4 س���نوات ال يشاهد أعماله لكثرة انشغاله واذا حالفه 
احلظ ورآها ينتقد نفس���ه بشدة ويأخذ رأي أهله خصوصا شقيقه 

عبداهلل ألنه فنان. 
وكش���ف محمود بوشهري ان تلقى عرضا للمشاركة في األعمال 
التركية حيث قال: تقدمت لي شركة تركية لكي أشارك في أحد أعمالها 
الدرامية ومن املفترض أن أمثل اخلليج وسيكون هناك فنانون من 
مصر وتونس وسيعرض هذا العمل على التلفزيون احلكومي التركي 
الناطق بالعربية، مؤكدا انه يتمنى مالقاة الفنان الهندي شاروخام 
معبرا عن س���عادته بأن يلقب باسمه، ومتمنيا أيضا أن يقدم عمال 

في بوليوود. 
وعن عالقته باملخرج محمد دحام الش���مري أشار الى انه يعرف 
دحام منذ 14 س���نة وقد اس���تطاع أن يظهره بشكل مختلف وجعل 
الناس تعرف امكاناته احلقيقية، مستذكرا مشاركته معه في مسلسل 

»ساهر الليل« والذي نال اعجاب اجلمهور 
وقال والبكاء غالب عليه: في الوقت نفسه 
الذي توفي فيه أبي احلقيقي توفي أبي في 
»ساهر الليل« وكانت وقتها نفسيتي صعبة 
فنصحني دحام بالراحة ولكنني أصررت 
على ان أكمل املسلس���ل ألني رفعت رأس 

والدي وهو حي وس���أرفع رأسه بعد 
وفاته. و في اتصال من املخرج محمد 

دحام الشمري قال فيه ان محمود 
بالنسبة له أخ وهو كان مؤمنا بأن 
لديه شيئا جيدا وقال: لقد استطاع 
بوشهري أن يصل الى مرحلة 

بطل في اخلليج وأعتقد أنه 
مازال ميتلك الكثير الذي 
لم يكشف عنه، ومشكلتي 
الوحيدة معه هي أني ال 
أحب أن يقول »اللزمات« 

في أعماله الفنية.
وفي فقرة الصور علق 
بوش���هري على صورة 
الس���عيد:  الكاتبة فجر 
أن���ا أحبه���ا وال يوجد 
بيني وبينها أي خالف 
وأشكرها ألنها قدمتني 
م���ع عمالقة في الفن، وما ح���دث معها هو انني 
ارفض االحتكار لذلك تركت العمل معها، وأرى 
انها انس���انة متميزة وقناتها »سكوب« ناجحة 
في الكويت، مضيفا عن صورة اإلعالمية دياال 
مكي: هي أخت عزيزة وتعاونت معها في برنامج 

»جنم اخلليج 2009« وال أنكر انني استمتعت 
بسعود الكعبي عندما قدم البرنامج في اجلزء 
الثاني خصوصا انني كنت ضعيفا في التقدمي 
م���ن جهة اللغة واجلمهور، وال أمانع أن أقدم 
برنامجا آخر في ضخامة »جنم اخلليج«. و في 
اتصال من الفنان طارق العلي قال طارق ان 
محمود لديه إمكانيات ومواهب جيدة ومحمود 
متميز في مس���رح الطفل والصغار والكبار 
يحبونه وقال انه جن���م وفي كل مكان ينير 
مكانه وأضاف ان���ه كوميدي مميز وقد علق 
بوشهري على اتصال العلي قائال: هذا الفنان 
دائما يقف مع الفنانني الشباب وقد شجعني 
على ان أضع عيني علي السينما املصرية بعد 

جتاربه السينمائية املتميزة.
اجلدير بالذك���ر ان برنامج »هال وغال« من 
تقدمي املذيعة املتميزة ناديا بركات واعداد الزميلة 

الصحافية نوال نصر وانتاج غدي ياغي.

أكد في »هال وغال« أنه غارق في الحب ويستعد للزواج هذه األيام من إماراتية

محمود بوشهري

يسرا: إيلي يفهم جسم المرأة 

جواد العلي يدعو اإلعالميين 
لتشجيع األعمال اإليجابية

الفنان���ة  كش���فت 
املصرية يسرا � في حوار 
مع برنامج »س���تايل« � 
الكبير مبصمم  إعجابها 
اللبناني  العاملي  األزياء 
إيلي صعب، ألنه يفهم 
جس���م املرأة، ووصفت 
أزي���اءه بأنه���ا فري���دة 
من نوعه���ا. وقالت إنها 
عرضت أكثر من عرض، 
لكن إيل���ي يعتبر حالة 

منفردة، وخاصة لفهمه الكبير لألنثى، ألنه يجعلها 
مثيرة وجذابة حتى لو كان في جسمها بعض العيوب، 

ما يجعله مصمما مميزا.
ونصحت يسرا السيدات بارتداء املالبس التي تليق 
بهن، وال يركضن وراء املوضة حتى لو كانت مبهرة، 
بل عليهن االختيار بدقة ملا يناس���بهن، ويعطيهن 

الشكل األنيق.

جلسات  استضافت 
»إمارات إف إم ودو« هذا 
الفنان، جواد  األسبوع 
العلي، الذي بدأ اجللسة 
بغناء ع���دد من أغانيه 
منها »خير«، و»قولها«، 
و»ياليت���ك«، و»كيفها 
ايامك«، و»يالبي«، و»انا 
راي���ق«، و»واه قلبي«، 

و»مرحبا«.
كم���ا خص ج���واد 

جلسات »إمارات إف إم ودو« بأغنية حصرية حتمل 
عنوان »خان الزمن« من كلمات السيد فاتك بن فهر 

آل سعيد، وأحلان اإلماراتي خليفة عبداهلل.
وأعلن العلي خالل اجللس���ة أن الش���اعر األمير 
الفارس عرض عليه فكرة »ديو« مع الفنانتني إليسا 
أو نانسي عجرم، وهي مجرد فكرة قيد الدراسة ولم 

تنفذ بعد.
وعن عالقته بالصحافة وجه الفنان جواد العلي 
نداء للصحافة عبر إذاعة »إمارات إف إم« بأن اإلعالم 
الفني البد أن يك���ون نزيها، وأن تكون أقالم نقاده 
صادقة، وذلك بتسليط الضوء على جتارب الفنانني 
املبتدئني املختلفة واألعمال الراقية، وأن يعطوا كل 
عمل حقه خصوصا األعمال اجلميلة بدال من تناول 

الفضائح والتركيز عليها.
وتلقى خالل اجللس���ة جواد اتصاال من الشاعر 
عبيد حارب الذي أثن���ى على تعاونهما، خصوصا 
في أغنية »شكيتك« وهي باللون اإلماراتي، وكشف 

عن تعاون قريب بينهما.
ناديا بركات

جواد العلي

يسرا


