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البعض توقعوا أن املوضوع حقيقي وآخرون شككوا في األمر

هذه حقيقة ارتداء أسيل عمران للنقاب!

عبدالحميد الخطيب

تساؤالت كثيرة طرحها اجلمهور الفترة 
القليلة املاضية، تزامنت مع انتشار صورة 
للنجمة أســيل عمران وهي ترتدي النقاب، 
حيث تضاربت ردود الفعل فالبعض توقع 
ان يكون ارتداء أسيل للنقاب حدث بالفعل، 
واخرون شككوا في األمر، واحلقيقة ان أسيل 
ارتدت النقاب ولكن ضمن أحداث مسلسلها 
اجلديد »غرابيب سود«، الذي سيعرض في 
شــهر رمضان املبارك على شاشة »ام بي 
سي«، وتشارك فيه بجانب نخبة من جنوم 
اخلليج والعرب، منهم: محمود بوشــهري 
ومنى شداد ومرام وعيسى ذياب من الكويت، 
راشد الشــمراني ومروة محمد ويعقوب 
الفرحان وعلي السعد من السعودية، سيد 
رجب ودينا وســمر عالم ورامز األمير من 
مصر، محمد األحمد ودميا اجلندي وشادي 
الصفدي وروزينة الالدقاني وربى احللبي 
من سورية، عزيز خيون من العراق، فاطمة 
ناصــر وأمين مبروك من تونس، جو طراد 
وليزا دبس من لبنان، وآخرين، والعمل من 
إخراج ثالث مخرجني هم »حسام الرنتيسي، 

حسني شوكت، عادل أديب«.
واملسلسل اجتماعي، سياسي، يتحدث عن 
التطرف واجلهل، ويلقي الضوء على االساليب 
التي ينتهجها تنظيم »داعش« اإلرهابي للعب 
بعقول الشباب والفتيات، وتقدم أسيل فيه 
منوذجا الحدى النســاء الالتي يســتغلهن  
التنظيم االرهابي. ويعرض »غرابيب سود«، 
بحسب مجموعة »ام بي سي«، لنماذج نسائية 
متعددة مثل الباحثات عن املال والفارات من 
حياة يائسة نتيجة ظروفهن املالية واالجتماعية 

الشديدة، واللواتي تدفعهن حاالتهن النفسية 
واالجتماعية إلى الرغبة في خوض جتارب 
ومغامرات سرعان ما يصدمن بحقيقتها املرة، 
وغيرهن ممن خضعن لعمليات غسيل أدمغة 
ممنهج عبر وســائل متنوعة منها شبكات 
التواصل االجتماعي، وذلك عن طريق استغالل 

الوتر الديني بطرق عاطفية.
واظهر اجلمهــور على مواقع التواصل 
االجتماعي حماســا كبيــرا ملتابعة العمل، 
خصوصا انه يعري التنظيم االرهابي بطريقة 
واقعيــة، ومن التعليقات على العمل ونقاب 
أســيل: »معقوله حتجبت؟«، »مرررة حلوة 
باحلجــاب«، »الفكرة رائعــة وحتكي تأثير 
الظروف االجتماعية وكأنها طبقت ما تذهب 
اليه الدراسات السيسيولوجية عندها تفسيرها 
للتنظيمات املتطرفة«، وعلق اخرون: »برومو 
املسلسل قوي وننتظر أسيل عمران«، »واااو 
شكله«، »اكتر مسلسل متحمسة له«، »شكله 
رح يكون حدث املوسم.. منتظرين أسول«.

جدير بالذكر ان اسيل تشارك أيضا في 
مسلسل »اليوم األسود« للكاتب فهد العليوة 
ومن إخراج أحمد املقلة وإنتاج شركة »صباح 
بيكتشرز«، ومعها في البطولة كل من: حسن 
البالم وإلهام الفضالة ومنال سالمة ومحمود 
وعبداهلل بوشهري وشجون ونور الغندور 
وآخرين، ويغوص العمل، الذي سيعرض في 
شــهر رمضان املبارك، بالنفوس البشرية، 
مستعرضا العديد من النماذج النفسية املوجودة 
في محيطنا، من خالل فكرة فلسفية قائمة 
على املقارنة بني األيام والبشــر، حيث متر 
على اإلنسان أيام متشابهة ال مييزها شيء 
ثم تتحول فجأة الى يوم ال ينسى تاركا أثرا 

كبيرا في النفس أو احلياة بشكل عام.

.. وترتدي النقاب الفيلم عرض تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداباسيل عمران

»زري«.. لوحات جمالية سلطت الضوء على أعمال محمود أشكناني
أميرة عزام

@amira3zzam

عــرض املخــرج حبيب 
الوطنية  حسني في املكتبة 
مســاء أول من أمــس فيلم 
يســلط  الــذي  »زري«، 
الضــوء علــى الشــخصية 
الفنية واللوحات اجلمالية 
التي سطرها الفنان محمود 
حتــت  وذلــك  أشــكناني، 
الوطنــي  رعايــة املجلــس 
للثقافة والفنــون واآلداب، 
وبحضــور مجموعة كبيرة 
من املثقفني والتشــكيليني، 
إضافة للمشاركني في العمل 
كاملعلقني الصوتيني بســام 
الكندري  اجلزاف ود.محمد 
واألطفال املشاركني في العمل.

من جهته، قال األمني العام 
املساعد لقطاع الثقافة محمد 
العسعوسي: رعاية املجلس 
للمرة الثانية لفيلم املخرج 
املميز حبيب حسني عن الفن 
التشكيلي بعد رعايته لفيلم 
»خلف األبواب املغلقة« الذي 
حصل على جائزة مهرجان 
الكويت للسينما، يأتي إميانا 
بإبداع املخــرج ومتيزه في 
اللون التشكيلي الذي سلط 

الضــوء بأدواتــه وحرفيته 
العاليــة هــذه املــرة علــى 
التشكيلي  الفنان  شخصية 
محمود أشكناني، الفتا الى 
احتضان املرسم احلر كجهة 
تابعــة للمجلــس الوطنــي 
ملعرض يضم أعمال الفنان 

أشكناني كذلك.
الفنــان  بــدوره، أشــار 
محمود أشكناني خالل حديثه 
لـــ »األنباء« إلــى انه لم ير 
الفيلم مسبقا رغم انتظاره 
ألكثــر من عام فــي االعداد، 
الفتا الى عدم استغرابه من 

جمال الفيلم إلميانه بتمكن 
املخــرج من إدارة عدســته 
ومونتاجه بتكثيف األحداث 

الى 38 دقيقة فقط.
أما املخرج حبيب حسني 
فقد علق على »زري«، قائال: 
الفيلم استغرق عاما وبضعة 
أشهر في االعداد والتصوير 
إذ  واملونتــاج واإلخــراج، 
اقتضــى التصويــر ان يتم 
عبر مواســم مختلفة، مثل 
التصويــر فــي الصحــراء 
بفصل الشتاء، حيث ال يجوز 
تصويرها صيفا، مؤكدا ان 
عــرض الفيلم ألول مرة في 
املكتبة الوطنية جاء بهدف 
ضرورة مشاهدته على شاشة 
كبيرة ليســتمتع اجلمهور 
بالنقــاوة بخــالف رؤيتــه 
على التلفزيون، مشيرا الى 
أهمية الفيلم في توثيق الفن 
واإلبداع الكويتي، خاصة ان 
أشكناني فنان عاملي، مبينا 
ان هــذه النوعية من األفالم 
تختلــف عن غيرهــا، الفتا 
الى ان اســم »زري« يتعلق 
بطفولــة الفنان الذي تعود 
ان يرســم الثــوب الكويتي 
»الــزري« لوالدتــه، وقــد 
انقرض هذا الثوب الى األبد.

املخرج حبيب حسني مع اإلعالمي بسام اجلزاف

حبيب حسني ومحمود أشكناني وبسام اجلزاف مع األطفال على خشبة املسرح

كندة علوش: »عيب تساهموا في نشر الشائعات«
كّذبت الفنانة الســورية كندة 
علوش خبر حملها بطفلها األول، 
الــذي تداولتــه إحــدى القنــوات 
اللبنانية الفترة املاضية. وعلقت 
كندة علوش، عبر حســابها على 
موقــع »تويتر«: »ألف مبروك، ما 
كان عنــدي علم منيح خبرتوني، 
وقت مواقع تافهة بتنشر هيك أخبار 
بقول عادي، بس انتم أكاونت لقناة 
محترمة.. عيب تساهموا في نشر 

الشائعات«.
وكان عدد من مستخدمي مواقع 
التواصل االجتماعــي قد تداولوا 
الفترة القليلة املاضية صورا جديدة 
لكندة تظهر فيها مع زوجها عمرو 
يوســف، بعد تكرميه فــي حفلة 

»موريكس دور«.
وأثارت الصور جدال كبيرا بعد 
ظهورها ببطن ممتلئ بعض الشيء، 
وتساءل البعض عن حقيقة حملها، 
فيما أكد البعض اآلخر أنها لم تظهر 
خالل فعاليات احلفلة ببطن ممتلئ، 
مرجحني أن تكون زاوية التصوير 

هي التي أظهرتها بهذا الشكل. كندة علوش

جو أشقر: »أنا بسبعة أرواح«.. ولكل فترة زمنية موهبتها
بيروت ـ بولين فاضل

قــد يكــون جــو أشــقر من 
الفنانني القالئل الذين ال فضل 
ألحــد عليهــم فــي االنطــالق 
والنجــاح، حتى اإلنتاج يأخذه 
على عاتقه وال ينتظر من يتواله 
عنه. ويؤكد جو، الذي يرى أن 
ملعبه هو امللهــى الليلي الذي 
ميلكه ويغني فيه منذ سنوات 
طويلــة، ان جرأته حاضرة في 
كل كليب ولكن كل مرة بطريقة 

مختلفة.
عن أغنيته املصرية الصادرة 
حديثا »ايه اللي جابو«، حتدث 
جو أشــقر إلى »األنباء«، فإلى 

التفاصيل:

جديدك أغنية باللهجة 
املصرية.. لم املصري؟

٭ التغيير ليس باألمر السيئ 
يعني مرة أطرح أغنية لبنانية 
ومرة أخــرى أغنية مصرية أو 

خليجية.

أليس من األفضل 
االستقرار على لون 

واحد؟
٭ ما من فنان ال يحب غناء كل 
األلوان إذا كان هذا األمر يليق به.

أي لون ال يليق بك وال 
تقترب منه؟

٭ اللبناني اجلبلي أو البلدي ال 
يليق بي وال أقترب منه.

ألم جتربه؟
٭ هو ليس لوني »وما جربته 

٭ لي حضــور كبير في مصر 
وأحيي فيها احلفــالت، كما أن 
املصريني يأتون حلفالتي عندما 
يزورون لبنان، من هنا إذا لم أغن 
اللون املصري أرتكب خطأ فادحا.

ماذا تقول عن كليب 

انك تطرح في كل فترة 
أغنية جديدة مع كليب؟

٭ »أنا بسبعة أرواح« )يضحك(، 
الفنان الطموح الذي يعمل دون 
كلل أو ملل البد أن يجد وسيلة 

لإلنتاج.

أال تفضل أن تأخذ عنك 
جهة معينة أعباء اإلنتاج؟

٭ أنا مزاجي بعض الشيء وأدلل 
نفســي، وإذا لــم أقع على جهة 
إنتاجية تدللني بقــدر ما أدلل 
نفسي، أفضل ان يبقي وضعي 

كما هو.

ما رأيك في اجتاه الفنانني 
إلى جلان التحكيم في 

برامج الهواة؟
٭ لــكل فترة زمنيــة موهبتها 
أو موضتها، وفي ظل انحســار 
احلفــالت الغنائيــة بديهي أن 
يبحث الفنان عن أي منبر لكي 
يتواصل مع الناس ويســتفيد 
ماديا، وهذا املنبر هو اليوم جلان 

التحكيم.

بعض الفنانني ألم 
يستهلكوا أنفسهم في 

هذه البرامج؟
٭ مــاذا تراهــم يفعلون إذا لم 

وال بجربه«، بالنسبة لي املهم أن 
أغني لونا يشبهني ويصدقني 
فيه الناس ال أن أبدو دخيال عليه.

تغني املصري بهدف 
الوصول أكثر إلى 
اجلمهور املصري؟

أغنيتك اجلديدة »ايه اللي 
جابو«؟

٭ عدنا فيه إلى الزمن اجلميل، 
إلى الســتينيات، وبهذا املعنى 
أعتقد أن الكليب ميس مبشاعر 
النــاس ويعيدهم إلــى املاضي 

اجلميل.

أما من تناقض في 
عودة جو أشقر الفنان 

العصري إلى الزمن 
القدمي؟

٭ على العكس أرى أنه من اجليد 
أن يقدم الفنان العصري أعماال 

تخالف توقعات الناس.

جتنبت اجلرأة في هذا 
الكليب؟

٭ اجلرأة موجودة لكن في كل 
مرة ألبسها ثوبا جديدا، يعني 
مرة تكون اجلرأة في الكلمة ومرة 
في املشهد، مرة أخرى في الفكرة.

مازلت تتولى بنفسك 
إنتاج أعمالك؟

٭ أنا املنتــج الوحيد، أين هي 
أصال شركات اإلنتاج؟

كيف تستطيع حتمل 
أعباء اإلنتاج، خصوصا 

يكن هناك بديل؟ هل يجلسون 
في البيت؟

وماذا عنك؟ منبرك 
هو امللهى الليلي الذي 

متلكه؟
٭ صحيــح، هذا منبري »وهو 
يللي عم يخلق شي اسمو جو 

أشقر« ويدعه يستمر.

غناؤك في هذا امللهى هو 
خارج املوجة ويناسب 

كل زمن؟
٭ هذا ملعبي »وأنا قده« احلمد 

هلل.

أال تقلق على الغد؟
٭ الغد هو محطة خوف بالنسبة 
للفنان، وإذا كان أرسى أرضية 
صلبة على صعيد اسمه وفنه، 
فــإن اخلوف يصبح على أمور 
ال عالقــة لها بالفن كمســتقبل 

أوالده ومستقبل وطنه.

مطمئن إلى غياب من 
ينافسك في الفن؟

بــني غيــاب  فــارق  ٭ هنــاك 
املنافســني ووجود منافســني 
يحاولون منافستي و»مش عم 

تزبط معن«.. )يضحك(.

جو اشقر

اللبناني اجلبلي ال 
يليق بي وال أقترب 

منه.. و»ايه اللي 
جابو« عودة إلى 

الزمن اجلميل

هناك فارق بني 
غياب املنافسني 
ووجود منافسني 

يحاولون منافستي 
و»مش عم تزبط 

معن«

العسعوسي: احتضان 
املرسم احلر

ألعمال أشكناني

نادية اجلندي تخرج عن صمتها
وتكشف حقيقة زواجها للمرة الثالثة

نفت النجمة املصرية نادية اجلندي ما ذكرته تقارير إعالمية عن أنها تعيش قصة حب 
تقترب من الزواج الثالث في حياتها. وأكدت اجلندي، في تصريحات لها، أنه ال صحة للحديث 

عن زواجها، مشيرة الى أنها بصدد التحضير لعملني جديدين في التلفزيون السينما.
وكانت تقارير إعالمية أعلنت أن اجلندي تعيش قصة حب مؤخرا، وستعلن عن زواجها 
بعــد شــهر رمضان، وأن مقربــني منها قالوا انها تعيش قصة حب من شــخص من خارج 
الوســط الفني، وانها أكدت للمحيطني بها أنها تشــعر بســعادة غامرة في الوقت احلالي، 

وسيتم إعالن الزواج والكشف عن هوية العريس، بعد انتهاء الشهر الفضيل.
واملعروف ان الفنانة امللقبة بـ »جنمة اجلماهير« تزوجت مرتني في السابق، األولى 
من الفنان عماد حمدي والد ابنها الوحيد هشــام، لتتزوج بعد وفاته من املنتج محمد 
مختــار الذي قدم معها عددا من أبرز أعمالها الســينمائية. ومــن أهم أفالمها: »وكالة 
البلــح«، »خمســة باب«، »جبروت امرأة«، »شــهد امللكة«، »الضائعــة«، »اإلرهاب«، 
»مهمــة في تل أبيب«، »حكمت فهمي«، »امرأة هزت عــرش مصر«، »اغتيال« و»48 

ساعة في إسرائيل«.
ومــع ظهور موجــة الكوميديــا اجلديدة في الســينما، اجتهت إلــى العمل في 
التلفزيون، فقدمت مسلســالت عديدة منها »مشوار امرأة«، »من أطلق الرصاص 

على هند عالم« و»ملكة في املنفى«.


