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أقدم شخصية 
مالك بن أنس في 
»أحمد بن حنبل« 

مبشاركة فنانني 
كبار من الدول 

العربية

شاعر غنائي مقهور من منتج 
أعمال درامية الن رفض 

ان يكتب له املقدمة الغنائية 
لعمله اليديد النه هاملنتج 

يبحث عن اسماء شعراء غير 
مستهلكني بالساحة.. 
معاه حق ليش تنقهر!

ممثل قاعد يتدلع في 
لوكيشن التصوير لدرجه 

انه طلب من املخرج ما 
يعطيه اوردرات ملشاهد 

خارجية النه اجلو حار مثل 
مايقول..

احلمداهلل والشكر!

ممثلة عربية مقيمة في 
اخلليج طلبت من منتج 

أن يعطيها فرصة في 
مسرحيته اليديدة اللي 

راح يعرضها بعيد الفطر 
واملنتج وعدها خير..

ننطر ونشوف!

مقهوردلع  فرصة

لطيفة املجرن لـ »األنباء«: 
خوفي من تصوير »أم ميساء مغربي«

سبب اعتذاري عن العمل في مصر!
عبدالحميد الخطيب

»غيرتي على ابني جعلت البعض يعتقد انني شريرة وتأثرت عالقاتي 
مع احمليطني حولي.. لكن ماذا أفعل؟ فأنا أخاف عليه حتى من نفسي«، 
بهذه الكلمات شرحت الفنانة البحرينية القديرة لطيفة املجرن معاناتها 
مع التعامل مع ابنها والغيرة املفرطة التي تتسبب في كثير من األحيان 

في صراعات ومشاكل بينهما.
وقالت املجرن، في تصريح لــــ »األنباء«: انا 
إنســـانة طيبة لكن لغيرتي على ابني أحتول الى 
انســـانة تقاتل بكل ما لديهـــا من اجله، وهذا هو 
محور الشـــخصية التي اقدمها في مسلسل »في 
أمل« للكاتبة أنفال الدويسان، واخراج محمد دحام 
الشمري، وإنتاج »صباح بيكتشرز« لعامر الضباح 
ومنتج منفذ »سبكتروم بيكتشرز«، واشارك فيه 
بجانب كل من: جاسم النبهان، صالح املال، فخرية 
خميس، محمد املنيع، عبداهلل بوشـــهري، محمد 
الدوســـري، غرور، ملياء طارق، رمي أرحمة، نور 
الغندور، وغيرهم، وأمتنى ان ينال العمل إعجاب 

املشاهدين عند عرضه.
وعن أدوار الشر وهل هي صعبة مقارنة بالطيبة، 
ردت املجرن: ال ليست صعبة، وأتذكر انني لعبت 
دورا شريرا في مسلســـل تراثي اسمه »سرور« 
وقابلني احد اجلمهور في اجلمعية فقال لي: »لو 
تركبني قرون على راسج، ويهك ما يصير شرير، 
ألن مالمح طيبة«، أنا في األخير ممثلة واستطيع 
جتســـيد كل األدوار، املهم أن يصـــدق الناس ما 

أقدمه لهم.
وعما يتردد عن مشاركتها في فيلم سينمائي 
مصري، قالت: بالفعل عرض على فيلم مصري 
مبشـــاركة نخبة من األســـماء املعروفة وكنت 
سأقدم فيه دور أم خليجية وقالوا لي ان بنتي 

ســـتكون ميســـاء مغربي، لكنني »خفت« مـــن التصوير في مصر 
واعتذرت، مشيرة الى انها انتهت الفترة القليلة املاضية من تصوير 
فيلم سينمائي كويتي بعنوان »حبيب األرض«، من تأليف واخراج 
رمضان خسروه، ويروي قصة الشهيد الشاعر فايق عبداجلليل، تلك 
الشخصية التي أثرت في كل من حولها وأصبحت عالمة في تاريخ 
النضال الكويتي ضد احملتل الغاشـــم، والفيلم من إنتاج دار لولوة 

لإلنتاج الفني وسيعرض قريبا.
وحول مشاركتها في املسلسل التراثي »الليوان« من إنتاج مجموعة 
السالم اإلعالمية، والتصوير في اجواء الصيف، قالت املجرن: البد من 
تصوير املسلسالت التراثية في أجواء طبيعية بعيدة عن التكنولوجيا، 
ألننا ننقل واقع فترات تاريخية مليئة باألحداث، عاشها أجدادنا وآباؤنا 
وال يعرف عنها اجليل احلالي اي شيء، واقرب مثال اندثار كلمات قدمية 
من لهجتنا اخلليجية وتغير العادات والتقاليد وهذا ما نسلط الضوء 
عليه في »الليوان«، مضيفة: فكرة عودة املاضي 
بتفاصيله الكاملة أمر مستحيل، ولكن من خالل 
األعمال التراثية نســـلط الضـــوء على جزء منه 

ليستفيد أبناؤنا من التجارب السابقة. 
أما عـــن ارتباطها باألعمـــال التراثية، مثل 
الفنانتني القديرتني حياة الفهد وسعاد عبداهلل، 
فقالت: ارتبطت بهـــا الن الناس أحبتني فيها، 
كما انني عشت جزءا في املاضي واعرف الكثير 
من عـــادات وتقاليد »أهل أول«، أما بالنســـبة 
ملقارنتي بأم سوزان وأم طالل فانا ال استطيع 
ان أضع نفسي في صفهما أو مقارنة مستواي 
مبستواهما، فهما أساتذة بالنسبة لي ومدرسة 
نتعلم منها، وكنت أمتنى ان اعمل معهما واحلمد 

هلل شاركتهما في مسلسالت ناجحة.
وبســـؤالها: اين هي من وســـائل التواصل 
االجتماعي، اجابت الفنانة القديرة لطيفة املجرن: 
موجودة ولدي »ســـناب شات« و»انستغرام« 
و»واتساب« ومن خاللهم أتواصل مع جمهوري 
واســـتطلع آراءه بخصوص أعمالي اجلديدة، 
نافية تعرضها ألي موقف على هذه الوسائل فيه 
تقليل من قيمتها كفنانة، مكملة: »اللي كسبناه 
من الفن هو حب الناس«، وانا دائما ابحث عن 
دور األم الطيبة وهذا قربني منهم اكثر، احلمد 

هلل اجلميع كتاباتهم لي مشجعة.
اجلدير بالذكر ان مسلســـل »الليوان« من تأليف الكاتبة عامرة 
احلزميي واخراج احمد دعيبس، وتشارك فيه لطيفة املجرن بجانب 
كل من: إبراهيم الصالل، عبدالعزيز املسلم، عبداإلمام عبداهلل، هيا 
الشـــعيبي، رميا الفضالة، مي عبداهلل، احمد مساعد، شوق، محمد 
الشـــعيبي، فرح، هنادي قربان ونخبة من الفنانني، وسيعرض في 

شهر رمضان على شاشة تلفزيون الكويت.

غيرتها على ابنها جعلت البعض يعتقد أنها شريرة

األرض«  »حبيب  جديدي 
عن  سينمائي  فيلم  وهو 
فايق  الشاعر  الشهيـد 
وتضحياته  عبداجلليـل 
الوطــن أجـــل  من 

ينقل  »الليوان«  مسلسل 
تاريخية  فترات  واقـع 
مليئـة باألحـــداث 
وآباؤنا أجدادنا  عاشها 

حزّم حقائبه ويسافر إلى املغرب العربي

عبدالرحمن أبو القاسم لـ »األنباء«:  »حتت سترة القمر«  
ينقل الواقع دون أي »رتوش«.. ومستمر مع »طوق البنات«

دور املختار وسيعرض خالل 
شهر رمضان بإذن اهلل، ولكن 
الدور يتطور وأحتول إلى احد 
العضوات املتنفذين باحلارة، 
الفنان  العمل  ويشـــاركني 
القدير صالح احلايك والنجم 
العمل،  رشيد عساف بطل 
والتصوير كما تشاهدون يتم 
في بساتني العدوي بدمشق، 
كما صورنا بعض األحداث 
القدمية  مبدينـــة دمشـــق 
وسننتقل خالل أيام ملدينة 
فيصل اإلعالمية الستكمال 
التصوير، وسنشاهد أحداثا 
عن االحتالل الفرنسي وأيامه 
لســـورية وكيـــف قاومه 

السوريون.

سمعنا انك على وشك 
أن حتزم حقيبتك 

وتسافر إلى املغرب 
العربي؟

٭ سأكون احد الفنانني الذين 
يعملون من خالل مسلسل 
»أحمد بن حنبل« وسألعب 
شخصية مالك بن أنس، رجل 

في التسعني من العمر لكنه 
حكيما، وكان أمير املؤمنني 
يأخذ االستشارة منه، ألنه 
رجل دين وتقي وورع، ومن 
ميزات العمل أن هناك فنانني 
كبارا من الدول العربية، لكن 
يغلب علـــى العمل الطابع 
الســـوري من حيث تواجد 

الفنيني والفنانني.

في »أنا القدس« لعبت 
دورا مهما » شخصية 

الشيخ عز الدين 
القسام« حدثنا عنها؟

٭ لعبت شخصية الشيخ 
عز الدين القسام ابن مدينة 
جبلة السورية، وبالصدفة 
جاء إلى فلسطني لعقد قران 
بعض الزيجات ووجد نفسه 
في أتون الثورة، وهو الثائر 
الذي كان له باع في الثورة 
الســـورية، فبدأ يدخل الى 
الشـــباب والعامة  أوساط 
لنشر وبث الوعي واالنتباه 
ملا يحاك ضدهم من مؤامرات 
تستهدف وطنهم وتوعيتهم 
باملسألة السياسية وجوالته 
على املساجد، ثم ليرفد الثورة 
الفلســـطينية قائدا وملهما 
ومثاال للثوار وليستشـــهد 
فـــي طريـــق النضـــال في 
الشـــهيرة  معركة »يعبد« 
وليقدم منوذجـــا أن القائد 
يجب أن يكـــون في مقدمة 
الثوار، وأمتنى كفلسطيني 
أن يكون في أرحام نسائنا 

أجنة كالقسام. 
وأضاف: تأتـــي أهمية هذا 
العمل من وجـــود املخرج 
باسل اخلطيب مؤلف ومخرج 
ومنتج، واخلطيب مسكون 
الوطنـــي وبالقضية  بالهم 
املركزية وهذا العمل يحتاج 
الـــى الكثير مـــن املهارات 

التسويقية الصعبة.
يذكر أن الفنان أبو القاسم 
شارك في مسلسل »أبو خليل 
القباني« وقدم دور الشيخ 
سعيد القاسمي شيخ األدب 
والثقافـــة واألعيان وهناك 
مشروع فيلم »جنني« لولي 
عبد الرحيم و»وادي السايح« 
للتلفزيون السوري اخراج 
بدرخان ومئات من االعمال 
التلفزيونيـــة املختلفة في 
سورية وخارجها والقائمة 

تطول.

الفنيـــة لعـــام 2015، فإلى 
التفاصيل:

ما جديدك؟
٭ فيلم »حتت سترة القمر«، 
وهـــو عمل يختلـــف متاما 
عـــن أي فيلم أو مسلســـل 
تلفزيونـــي، ألنه ســـيقدم 
عرضا خاصا جدا عن احداث 
سورية دون أي »رتوش« 
والعب فيه شخصية احلاج 
عبدالقادر، الذي ينتمي إلى 
جيل مختلف وقاس في حكمه 
على األشياء ويحاول دائما 
أن يطوع أحفاده وحفيداته 
آرائه الشخصية كونه  إلى 
ينتمـــي إلى جيل آخر، فهو 
الكون، لكن  يريد إصـــالح 
انه علينا أن  اجليل يفهمه 

نتطور مع هذا الزمن.

وماذا عن »طوق 
البنات«؟

٭ مستمر في تصويره حاليا، 
وهو امتـــدادا للجزء األول 
والثانـــي والثالث، والعب 

دمشق ـ هدى العبود

أيقونة فنية غنية، حمل 
هم وطن ســـرق منه وهو 
اليـــزال صغيرا، انه الفنان 
القاســـم،  أبو  عبدالرحمن 
الفلسطيني األصل السوري 
الهوى، وقف منذ عام 1964 
على مسرح مدرسته شكري 
االبتدائية بدمشق  العسلي 
من خالل شـــخصية بالل 
مؤذن الرسول ژ، ثم تابع 
عبدالرحمن نشـــاطاته في 
اإلعدادية ومـــا بعدها، في 
العام 1958 مت تشكيل فرقة 
مسرحية في نادي األزبكية 
مع عدنـــان مارديني وكبار 
الســـوريني من  الفنانـــني 
أبرزهم: عدنان بركات ومحمد 
جبولي ومحمود جركس، 
ثم في عدة نواد مســـرحية 
بدمشـــق كان أهمها الفرقة 
السورية للمسرح ليتحول 
بعد ذلك إلى نادي فلسطني 
الـــذي احتضن  للمســـرح 
الطاقات الشابة ليرأسه بعد 
ذلك وليقدموا أعماال مسرحية 
أنتجت وعيا وجتربة أشمل 

وأكثر نضجا. 
أصبح املسرح في حياة 
أبو القاســـم هاجسه الذي 
يؤرقـــه ويســـتفزه ليقدم 
في كل مناســـبة دولية أو 
عربية عمال مسرحيا، لكن 
الفضل  لـــه  املســـرح كان 
األكبر في صقل شخصيته 
كممثل فقد منحه أن يكون 
من جنوم الصف األول من 
الفنانني السوريني والوطن 
العربي، وقال: أنا اقتدي بقول 
نابليون بونابرت »أعطني 
مسرحا أعطك شعبا«، أما في 
اإلذاعة فقد قدم من خاللها 
الدرامية  مئـــات األعمـــال 
اإلذاعيـــة كممثل أول وثان 
وحصل على عـــدة جوائز 
ذهبية من القاهرة والعديد 
من شـــهادات اإلبداع ال يقل 
عن 30 شهادة، منها شهادة 
أفضل ممثل عربي وأفريقي 
فـــي قرطاج 1987 وعدد من 
اجلوائز املختلفة من سورية 
واألردن واجلزائر واإلمارات 

والكويت ومصر. 
»األنبـــاء« التقت الفنان 
عبدالرحمـــن أبو القاســـم 
لنتعرف علـــى آخر أعماله 

عبدالرحمن أبوالقاسم

املنتـــج وائل عبـــداهلل الذي 
سيقوم أيضا بإخراج العمل، 
الذي يشـــكل التعاون الفني 
األول الذي يجمع تامر حسني 
مـــع املنتج واملخـــرج وائل 
عبداهلل والسيناريست وليد 
يوســـف، علما أن الفيلم عن 
قصة مشـــتركة لتامر ووائل 

عبداهلل.
وقد سبق لتامر حسني أن 
نشر على صفحته الشخصية 
مبوقع »فيسبوك« صورة وهو 
يوقـــع عقد الفيلـــم اجلديد، 

بني بيروت ومصر، فضال عن 
التحضير  التحضيرات لبدء 
لتصوير مسلسله »أمير الليل« 
أو »زمن االنتداب«، إذ إنه حتى 
اليوم لم تقرر الشـــركة اسم 
العمـــل. إال أن رامي قرر أخذ 
املزيد من املشاريع على عاتقه، 
إذ التقى باملخرج فادي حداد 
وطاقم عملـــه لالتفاق على 
تصوير أحدث أغنياته على 
طريقة الفيديـــو كليب الذي 

وسط تعتيم إعالمي.. تامر حسني 
يستعد لفيلمه السينمائي اجلديد

سوزان ودميا وباسم »عيار 24«

عياش إلى جلنة حتكيم »صوت اجليل اجلديد«

صحة ريهام عبد الغفور في حتسن مستمر

وكتب على الصورة: »النهارده 
مضيت عقد فيلمي اللي جاي 
ان شاء اهلل مع شركة أوسكار 
األستاذ وائل عبداهلل، وحبيت 
تشـــاركوني اللحظة دي، إن 
شـــاء اهلل نقـــدم لكـــم عمل 

مختلف«.
ورجحت مصادر إعالمية 
عديدة أن تتقاسم الفنانة دنيا 
سمير غامن بطولة الفيلم مع 
الطرح،  تامر، وما يعزز هذا 
اعتذار دنيا ســـمير غامن عن 
مسلسل »الكبير قوي« املقرر 
املقبل،  عرضه في رمضـــان 
ورمبا كان ذلك بسبب انشغالها 
بالتحضير لفيلمها مع تامر 
حسني، واشـــتراكها كعضو 
جلنة حتكيم في برنامج »إكس 
فاكتور« وحتضيرها ملسلسلها 

الرمضاني اجلديد.
وكان آخـــر ظهور للفنان 
تامر حسني بالسينما، يعود 
لســـنة 2012 من خالل اجلزء 
الثالث من فيلم »عمر وسلمى«، 
بطولة مي عـــز الدين، عزت 
أبو عوف، ملـــك أحمد زاهر، 
ليلى أحمد زاهر، أحمد عصام، 
نهلة زكي، إخراج محمد سامي، 
ســـيناريو وحوار أحمد عبد 

الفتاح. 

ســـيطلقه بالتزامن مع طرح 
ألبومه اجلديـــد في غضون 
األســـابيع الثالثـــة املقبلـــة 
وسيكون من إنتاجه اخلاص 
بعد أن غادر بصمت شـــركة 
»بالتينـــوم ريكوردز« لعدم 
اتفاقهما على صيغة تعاون 
واضحة، رغم الصداقة الكبيرة 
بـــكادر اإلنتاج  التي تربطه 
ومدير الشركة تيمور مرمشي 
إال أن االتفاق لم يتم، وسيبقى 
التعاون الـــودي في البرامج 
وبعض األنشـــطة اخلاصة 

بالشركة السعودية.
وذكر موقـــع »نواعم« أن 
عياش أعطـــى موافقته على 
املشاركة في إحدى احللقات 
املقبلة مـــن برنامج »صوت 
اجليل اجلديد« الذي تبثه قناة 
دبي األولى، بذلك ينضم إلى 
أسماء ملنور وفارس كرم وفايز 
السعيد، في أولى جتاربه في 
إلـــى طاولة جلان  اجللوس 
التحكيم، التي كان من املفترض 
أن يعيش جتربتها في املوسم 
اجلديد من »إكس فاكتور« بعد 
تداول اسمه بكثرة إلى جانب 

الفنان حسني اجلسمي.

حتسنت احلالة الصحية 
الغفور  للفنانة ريهام عبد 
بعد تعرضها لوعكة صحية 
حـــادة األســـبوع املاضي 
استلزمت دخولها املستشفى 
لتلقي العالج. وذكرت مواقع 
إلكترونية أنها عانت مشاكل 
الكلى استلزمت بقاءها  في 
في مستشفى خاص مبدينة 
6 أكتوبر بالقاهرة لعدة أيام، 
حيث رافقهـــا والدها نقيب 
املمثلني أشرف عبدالغفور.

هـــذا وتســـتمر حالتها 
الصحية في التحسن بشكل 
ملحوظ، ومـــن املتوقع أن 
تعـــود الســـتئناف عملها 
الفني األسبوع املقبل، حيث 
ينتظرها تصوير عدد كبير 
من املشـــاهد في مسلسلي 
»مرمي« مـــع الفنانة هيفاء 
اليهود« مع  وهبي و»حارة 

الفنان إياد نصار.

النجم تامر حســـني  بدأ 
حتضيراته النهائية لتصوير 
فيلمه اجلديد، وجتري هذه 
اإلســـتعدادات وسط تعتيم 
إعالمـــي متعمد من قبل بطل 
الفيلم تامر حسني والشركة 
املنتجـــة »أوســـكار« ملالكها 

بعيدا عن املوسم الرمضاني الذي ينطلق 
بعد حوالي شـــهر، بدأ التحضير للعديد من 

األعمال ملا بعد الشهر الكرمي.
وذكر موقع »أنا زهرة« أن مسلسال سوريا 
جديدا سيبصر النور قريبا حتت عنوان »عيار 
24« من تأليف السوري هاني السعدي، وإخراج 
األردني محمود الدوامية في ثاني جتاربه في 

الدراما السورية بعد »صبايا 5«.
ومن بني النجوم املرشحني: سوزان جنم 
الدين، ودميا بياعة، وباسم ياخور، ومحمد 
خير اجلراح، ويزن السيد، ونزار أبو حجر، 
إضافة إلى عدد من الوجوه العربية، على أن يتم 
التصوير بني العاصمتني اإلماراتية واألردنية، 

ليعرض خارج السباق الرمضاني.

اليزال الفنان رامي عياش 
مشغوال بتصوير أحدث أعماله 
السينمائية بعنوان »مصادفة« 

تامر حسني

رامي عياش

ريهام عبدالغفور

بعد األزمة الصحية التي استلزمت إدخالها املستشفى


