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وائل جسار: نعم أنا متزوج من دين مختلف.. ومن يفكر بهذه الطريقة تافه
وأهلي سمحوا لي بالغناء في 
أوقات فراغي، ولكنهم أصروا 
على ان أكمل دراستي. وأكملت 
دراستي حتى الشهادة الثانوية 
وتوقفت حينها من تلقاء نفسي. 
كما درست املوسيقى عند أستاذ 
جورج روفايل واستاذ محسن 
معوض وتعلمت عزف العود.

جيد للناس »فمنستاهل ميكن 
نكون مرتاحني بحياتنا«. 

وتابع: انا نشأت في بيت أهلي 
وهم ربوني تربية حسنة، كنت 
بعمر 8 سنوات أدرس واذهب 
إلحياء سهرة فكنت أقوم بعملي 
هناك واعود الى البيت دون ان 
ادخل في جو الس���هر والليل، 

لدي أي مشكلة ان يدخلوه كما 
دخلته أنا مبعنى أن يضيفوا 
ش���يئا، فالفن رس���الة سامية 
وجميلة جدا، رغم ان البعض 
لألسف جعلها جتارة. الفن رسالة 
مهمة جدا لكن »مش غلط« ان 
يعتاش االنسان منها فهي موهبة 
أعطانا إياها اهلل لنقدمها بشكل 

بجانبهما ليال ونهارا وأنا أرى 
فعال التربية الصاحلة. 

وحول تشجع أوالده على 
دخول الفن من���ذ الصغر قال 
جسار: اإلنسان يجب ان يكون 
ملتزما صادقا مع نفسه بداية 
ومع اآلخرين أيضا. وبالنسبة 
لدخول أوالدي عالم الفن ليس 

في النهاية أن اباهم مسلم وأنا 
أربيهم ليعرفوا الديانتني، و»اهلل 
يعيشنا« حتى نراهم وليس لدي 
مشكلة حول قرارهم، مضيفا: 
ابنتي الكبرى اس���مها مارلني، 
وابني اس���مه وائل جونيور، 
وأنا أوجه حتية هنا لزوجتي 
التي جته���د لتربيتهما وتبقى 

األمور ألنه من التفاهة ان يفكر 
االنسان بهذه الطريقة، فكل منا 

خلق على صورته ومثاله. 
وع���ن تربي���ة أوالده وهل 
سيسمح لهم باختيار ديانتهم؟ 
رد: أربيه���م وف���ق الديانتني، 
ولكن بالنهاي���ة اجلميع يعلم 
انني مسلم فأوالدي سيعلمون 

اللبناني وائل  الفن���ان  أكد 
جسار انه متزوج من امرأة من 
دين مختلف، وقال في حوار له 
مع موقع »النشرة«: ال توجد في 
بيتنا هذه األفكار التي متيز »من 
غير دين« أو »غير ملة«، فنحن 
منفتحون جدا وفي الوقت نفسه 
الدين معامل���ة وال نفكر بهذه 

كش����فت املطرب����ة اللبناني����ة 
مايا دياب مقدم����ة برنامج »هيك 
 »MBC4« منغني« الذي يعرض على
أن النجوم الذين تس����تضيفهم ال 
يحصلون على أجر نظير ظهورهم 
في البرنامج. وأكدت أن استضافة 
مطربني ال يزعجها مع كونها مغنية، 
بس����بب ثقتها بنفس����ها وروحها 
املرحة. وأضافت الفنانة اللبنانية، 
في تصريح����ات نقلتها صحيفة 
»وشوشة« القاهرية الصادرة هذا 
األسبوع: أنا من الشخصيات التي 
ال تنزع����ج من أي فنانة أو زميلة 
أخرى، ألن من لديه ثقة بنفس����ه 
يعرف مكانته جيدا، ويعرف مقدار 
حب اجلمهور له، وهذا ما يجعل 
الش����خص ناجحا في حياته، كما 
أن من يأتي إلى البرنامج يعرف 
أن مايا موجودة لتحلي البرنامج، 
وتعطيه روحا، وفي الوقت نفسه 
تبرز الضيوف املوجودين معها.

بعد أن حققت الفنانة قمر خلف 
حضورا متميزا في الدراما السورية 
خالل السنوات املاضية، خصوصا 
في دورها مبسلسل »هدوء نسبي«، 
العراقية،  أدت����ه باللهج����ة  الذي 
وبروزها في مسلسل »زمن العار«، 
تسعى الى قطف ثمار جناحها من 
خالل عملها ف����ي الدراما املصرية 
في مسلسلي »امليراث امللعون«، 
و»الشيماء«، ولكن املسلسلني تأجال 
الى العام املقب����ل. وقالت الفنانة 
الس����ورية قمر، حسب »ايالف«، 
أنه����ا لم تتلق أي اش����ارة تتعلق 
بقرار منعها من بطولة املسلسلني 
املصري����ني بعد قرار القطاع حول 
منع الفنانني العرب من املشاركة 
في االعمال املصرية وشائعة منع 
املمثلني الس����وريني من العمل في 
مصر، مؤكدة أنها وقعت العقد مع 
الش����ركة املنتجة اال ان العمل مت 

تأجيله الى العام القادم.

مايا دياب: ال ندفع 
أجرًا لنجوم 

»هيك منغني«

قمر خلف: استبعادي 
من »امليراث 

امللعون« إشاعة

مايا دياب

قمر خلف

بدأ األخوان بسام ومؤمن املال 
تصوير مش����اهد مسلسل البيئة 
الشامية »الزعيم« الذي كتب نصه 
والسيناريو واحلوار الفنان وفيق 
الزعيم، ومسلسل »الزعيم« يعد 
التجرب����ة الثاني����ة لألخوين املال 
بعد جتربة املسلسل الشهير »باب 
احلارة« والذي حقق جناحا كبيرا 

والقى جماهيرية واسعة. 
ويروي مسلسل »الزعيم« حكاية 
شعبية مفترضة تعود إلى نهاية 
العهد الفيصلي حيث يطرح العمل 
قضايا اجتماعية متنوعة من تلك 
املرحلة والعالقات التي كانت سائدة 
في البيئة الش����امية بتلك الفترة 
ليصل العمل في نهايته إلى فترة 
»إنذار غورو« حيث سيتناول العمل 

توثيقا حقيقيا لهذه املرحلة. 
ويضم العمل، حسب موقع »دنيا 
الوطن«، حوالي 95 شخصية ومدة 
تصويره تستغرق حوالي 90 يوما 
ولم يتم استخدام أي موقع تصوير 
من املواقع التي مت استخدامها في 

مسلسل »باب احلارة«
و مسلسل »الزعيم« يضم نخبة 
من جنوم الدراما السورية منهم: 
منى واصف، خالد تاجا، أمل عرفة، 
باسل خياط، قيس الشيخ جنيب، 
س����ليم صبري، صبا مبارك، عبد 

املنعم عمايري، وآخرون.

بسام ومؤمن املال 
مع »الزعيم«

 بعد »باب احلارة«


