
االربعاء 2 مارس 2011   21فنون

محمود بوشهريسامر املصري

فضل شاكر

رزان مغربي

دمية قندلفت

أعلن الفنان فضل شاكر أنه ال 
يخشى خوض جتربة الديو بقدر 
ما يخاف إذا كانت األغنية جميلة ام 
ال، وأضاف قائال: الكثير من الناس 
والفنانني سألوني عن سبب اختيار 
الديو مع يارا وبعضهم عارض هذه 
اخلطوة، لكنني مرتاح لهذا الديو، 
خاصة انه ليس جتربتي األولى، فقد 
كانت خطوتي األولى في مجال الديو 
مع الفنان���ة نوال الكويتية واملرة 
الثانية مع شيرين عبدالوهاب. وردا 
على اعتبار البعض أن الديو مع يارا 
كان مجاملة منه للملحن طارق أبو 
جودة، قال فضل: ال أجامل أحدا على 
حساب فني، رمبا أيام زمان كنت 
ألفعلها ولكن اليوم ال افعل ذلك على 
االطالق. وعن شخصيته، اعترف 
شاكر قائال: أنا خجول بطبعي وال 
أحب االسترسال في األحاديث، بل 

أفضل ان اسمع أكثر مما أتكلم.

في حلقة جديدة من البرنامج 
الترفيهي »لعب النجوم« على قناة 
دبي، اجتمع الفنان املصري خالد 
سليم بالفنانة رزان مغربي، فبدا 
خالد شابا متميزا وصاحب مواهب 
وغنى باللغات العربية واالجنليزية 
وااليطالية، واعترف بشقاوته قبل 
النجومية، مما أتاح للجمهور فرصة 
معاكسة رزان مغربي والتي سرعان 
ما أثرت فيه لتجبره على ممارسة 
رياضة جديدة أمام اجلمهور وهي 
رياضة األيروبكس التي حتمس لها 
اجلمهور املشجع واملنافس مشاركا 
في أدائها، أم����ا الدبكة اللبنانية، 
فقادتها رزان بجدارة ليش����اركها 
مجموعة من احلضور ويستمتع 

اجلميع بهذه اللحظات الرائعة. 

تق����دم املمثلة دمي����ة قندلفت 
شخصية ميسون اإلنسانة الشديدة 
التميز في حياتها والتي تنجز حاليا 
رسالة الدكتوراه في اآلثار، شاءت 
األقدار أن جتمعها مع سعيد الرجل 
اخلمسيني الذي يكبرها ب� 26 سنة، 
ورغم هذا الفارق الكبير فإن سهم 
احلب أصاب قلب كل منهما. احملاور 
السابقة هي للشخصية التي تؤديها 
دمية في مسلسل »تعب املشوار« 
إخراج سيف الدين سبيعي وتأليف 
فادي قوشقجي وإنتاج شركة بانا 

لإلنتاج الفني.

فضل: أنا خجول
ولم أجامل طارق أبوجودة

رزان مغربي 
تعود أليام الشقاوة

ديمة قندلفت على عالقة 
برجل في الخمسينيات

محمود بوشهري مخرج في »متعب القلب«سامر المصري يوضح حقيقة تعرض خادمته للضرب 
نش����ر مؤخرا ڤيديو مفاده بأن 
اخلادمة التي تعمل في منزل الفنان 
س����امر املصري تعرضت للضرب 
والتشويه على يد زوجة املصري 
وعلى ذلك رد حسام لبش مدير مكتبه 
االعالمي على ما يلي: أكد الفنان سامر 
املصري أن صاحبة الڤيديو هي ذاتها 
اخلادمة التي كانت تعمل عنده والذت 

بالفرار منذ مدة بعد أن سرقت مبلغا 
ماليا واختفت، وقام املصري بإبالغ 
السلطات املعنية بخصوص السرقة 
واختفاء اخلادمة وبعد التحقيقات في 
مالبسات احلادثة تأكد أن التشوهات 
التي تعرضت لها اخلادمة كانت على 
الذين حجزوا  يد بعض املغرضني 
اخلادمة لديهم وقاموا بتش����ويهها 

وتقدميه����ا بهذا الڤيديو لتش����ويه 
ص����ورة املصري وزوجت����ه ولكن 
السلطات كشفت حقيقة االمر وأن 
الفنان سامر املصري وزوجته بعيدان 
كل البعد عن مثل هذه التهمة امللفقة 
التي حاول بعض االشخاص الذين 
رفض املصري كشف هوياتهم في 

الوقت احلالي. 

كش����ف الفن����ان محم����ود 
بوش����هري عن اش����تراكه في 
مسلس����ل »بنات سكر نبات« 
للمنتج خال����د البذال، والذي 
سيبدأ تصويره خالل الفترة 
أنه يش����ارك  املقبلة، مضيفا 
أيضا في املسلس����ل اإلماراتي 
»متعب القلب« للمخرج جمعان 

الرويعي، ويجس����د فيه دور 
إلى اشتراكه،  مخرج، إضافة 
حس����ب »ايالف« في عدد من 
الرومانسي  حلقات املسلسل 
الضخم »قصة هوانا 2« للمخرج 

البحريني محمد القفاص.
وقد اوضح الفنان محمود 
بوش����هري أن هناك عددا من 

العروض التركية التي يدرس 
تفاصيلها اآلن ولكن لم يحدد 
بع����د إذا م����ا كان سيش����ترك 
فيها أم ال، مش����يرا الى أنه إذا 
قبلها فسيكون ممثال للخليج 
فيها ألنه����ا تتضمن عددا من 
الفنانني في جميع أنحاء الوطن 

العربي.


