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جاسم النبهان لـ «األنباء»:
شخصيتي في «سما عالية» ال عالقة 

لها بـ «ال موسيقى في األحمدي»

عبداحلميد اخلطيب

«حتى اآلن لم يتصل بي أي احد 
إلخباري بأن تصوير «سما عالية» 
سيعود من جديد بعدما توقف الفترة 
املاضية بسبب اإلجراءات الصحية 
التي فرضت ملواجهة انتشار ڤيروس 
كورونا»، هذا ما أكده الفنان القدير 
جاســم النبهان عندما أخبرناه مبا 
يتم تداوله حول التجهيز الستئناف 
تصوير املسلسل خالل الشهر اجلاري، 
وقال: نحن ملتزمون بقرارات الدولة 
فيما يخص الوباء احلالي، واذا متت 
املوافقة على ان نســتكمل التصوير 
فأنا وفريق العمل على أمت االستعداد 

لكي ننهي ما تبقى لنا من مشاهد.
وتابــع النبهــان فــي تصريح لـ 
«األنبــاء»: لقــد كان مقــررا عرض 
املسلسل في رمضان املاضي ورمبا 
الفتــرة املوســمية،  ســيعرض في 
وأرى أن التأجيــل «خيرة» من رب 
العاملني، خصوصا ان رمضان معروف 
بزحمة األعمال الدرامية، وهو ما قد 
يعرض بعضها الــى الظلم، بعكس 
العرض خارج الشهر الفضيل والذي 
يحظــى بنســب مشــاهدة كبيــرة، 
مثنيا على القصة املكتوبة بحرفية 
والسيناريو واحلوار املتقن، وكذلك 
الرؤية اإلخراجية ومتيزها، مشيدا 
بجميع املشاركني في العمل والذين 

يبذلون مجهــودا كبيرا للظهور في 
افضل صورة ممكنة ترضي اجلمهور 

وترضيهم.
وفي ذات السياق، اكد الفنان القدير 
أن شخصيته في «سما عالية» مختلفة 
متاما عن شخصية «عضيبان» التي 
قدمها في رمضان قبل املاضي في «ال 
موسيقى في األحمدي» وحازت إعجاب 
املشــاهدين. وأوضح: «سما عالية» 
عمل مختلف شكال ومضمونا في كل 
شيء، ويضم شخصيات جديدة في 
إطار أحــداث «محبوكة» بعناية مع 
تسليط الضوء على قضايا معينة في 
اكثر من فترة زمنية، ملمحا الى أن 
العمل جرى تصويره في عدة دول، 

ولــم يتبق له اال تصوير مشــاهده 
داخل الكويت.

يذكر أن مسلســل «سما عالية» 
يتناول معاناة املرأة الكويتية خالل 
عقــود، عبر مجموعة من األحداث، 
خصوصا عندما يقترن الرجل املتفتح 
بفتاة مــن بيئة محافظة ومنغلقة، 
املرأة نفســها تعيش حياة جديدة 
عليها تصيبها بتوترات وحتوالت 
كثيرة، وهو قصة وسيناريو وحوار 
صالح النبهان وشيخة بن عامر، ومن 
إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة: 
جاســم النبهان، سليمان الياسني، 
زهرة اخلرجي، انتصار الشــراح، 
حمــد العماني، شــيماء ســليمان، 

فوز الشــطي، عبداهللا التركماني، 
عبداهللا السيف، غادة الكندري، أحمد 
النجار، وغيرهم، إلى جانب مشاركة 
مجموعة من الفنانني املصريني هم: 
نهى رأفت، أحمد كشك، حامد الشراب 

وندى عادل.
ويشار الى أن الفنان القدير جاسم 
النبهان أطل في رمضان املاضي في 
ثالثة مسلسالت، األول «محمد علي 
رود»، من تأليف محمد أنور وإخراج 
مناف عبدال، وشاركه البطولة عدد 
من جنوم الدراما، منهم: سعد الفرج 
ومحمد املنصور وهيفاء عادل وخالد 
أمني وبثينة الرئيسي وحسني املهدي 
وعبداهللا بهمن وفاطمة احلوســني 
وحصة النبهان وسعوده ومنى حسني 
ومشاري املجيبل، وآخرون، والثاني 
مسلســل «رحــى األيام» مبشــاركة 
كل مــن: عبداإلمــام عبداهللا ومحمد 
الصيرفي وعبير أحمد ومرمي الغامدي 
ومشاري البالم ونور ومحمد احلملي 
وعبداهللا اخلضر، والعمل من تأليف 
مشاري حمود العميري وإخراج حمد 
النوري، والثالث «شــغف» وشارك 
فيه ضيف شــرف، واملسلســل من 
تأليــف عالء حمزة وإخــراج محمد 
القفاص، وبطولة: هدى حسني، حسني 
املنصور، ســليمان الياســني، زهرة 
عرفات، عبداهللا بوشهري، رمي أرحمة، 

وعدد آخر من النجوم.

أكد أنه وفريق العمل على أمت االستعداد للعودة إلى التصوير إذا متت املوافقة

جاسم النبهان مع جنوم «شغف» هدى حسني وزهرة اخلرجي وعبداهللا بوشهريالنبهان وخالد أمني واملخرج مناف عبدال اثناء تصوير «محمد علي رود»

مشهد من مسلسل «ال موسيقى في االحمدي»

عبدالعزيز النصار: «السجن كان عامر بأهله»!
أحمد الفضلي 

أعرب الفنان عبدالعزيز النصار 
عن اســتيائه من عدم لقاء جمهوره 
هذا العام بعد سلسلة لقاءات متتالية 
كانت جتمعه باجلمهور منذ اكثر من 
ثمانية اعوام من خالل عمل مسرحي 
يعــرض في كل عام بــأول ايام عيد 
الفطر ومتتد لعيد االضحى قبل ظهور 
ڤيروس كورونا هذا العام الذي تسبب 
في إيقاف عدد كبير من االعمال الفنية 

وأبرزها مسرحيات عيد الفطر. 
وعن جتربة العمل املسرحي عن 
طريق االونالين من خالل مسرحية 
«السســتم واقف»، أفاد النصار من 
خالل حديثه لـ«األنباء» بأنه سعيد 
بهذه التجربة خصوصا انها االولى من 
نوعها على مستوى الكويت واخلليج 
وهــذا ما دفعني للمشــاركة في هذا 
العمل الــذي اعتبره حقــق النجاح 
لكنه ال يشبع رغبة واشتياق الفنان 
للمســرح ولقاء اجلمهور وهالشي 

افتقدناه في هذا العمل. 

وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة تكرار 
جتربة املشاركة في مسرحية اونالين 
قال النصار انه ال يوجد ما مينعه من 
تكرار التجربة خصوصا في حال، ال 
سمح اهللا، استمرار الوضع على ما 

هو عليه بوجود هاجلائحة وايضا 
ال بد ان يكون فيه نص جيد واسماء 
تصنع مسرحية تسعد الناس في ظل 
هالظروف السيئة التي متر بها البالد. 
وعــن ردود االفعــال اخلاصــة 

مبسلسل «السجن»، ذكر النصار ان 
العمل حقق نســبة مشــاهدة جيدة 
بالرغم من عدم عرضه عبر القنوات 
الفضائيــة واالكتفــاء بعرضــه في 
تطبيق البالم، موضحا ان التجربة 
كانــت جريئة من قبــل االخ العزيز 
املبدع حسن البالم بوضع العمل على 
التطبيق لكن بومزيان قبل هالتحدي 
وهللا احلمــد جنــح فيه واملسلســل 
وافيهات هالعمل نشــوفها عن عدد 
كبير من اجلمهور والسجن اللي كنا 
فيه كان مثل ما يقولون «عامر بأهله» 
الن قــروب البالم قادر وهللا احلمد، 
انه ينجح كل عمل يعني نقدر نقول 
هنياله اللي ينسجل مع قروب البالم. 
وفيما يتعلق باملشاريع القادمة، 
افاد النصار بأن املشــاريع جميعها 
التزال على الورق وهالشي ما اتوقع 
ان يتغيــر اال بعد انتهاء هاجلائحة 
الن اغلب املنتجني واملخرجني وايضا 
الزمالء الفنانني صعب انهم يشتغلون 
في ظل هالظروف، اهللا يعديها بأسرع 

وقت ويرجع كل شي مثل ما كان.

أكد لـ «األنباء» أنه سعيد بتجربة «السستم واقف»

منيرة عاشور تعود للشاشة قريبًا

أصيل يعيد «وجدانيات»
والده الراحل أبو بكر سالم

هيفاء تعود قوية وتغني لـ «األندال»!

مفرح الشمري

فــي ظل األوضاع الراهنــة وبعد عودة 
احلياة وفتح الرحالت التجارية، تخوض 
االعالميــة منيرة عاشــور جتربة اعالمية 
جديدة تتمثل فــي جتهيزها لبرنامج عن 
الســياحة بعد جائحة كورونا خاصة بعد 
سفرها ووجودها بالقاهرة حاليا مع أسرتها 
وزوجها وذلك بســبب انهاء بعض اعمال 

زوجها هناك.
االعالمية منيرة عاشور تسلط الضوء 
في برنامجها اجلديد على جتربتها بالسفر 
مع أجواء كورونا والسياحة ما بعد كورونا، 
باإلضافة الى تسليط الضوء على شركات 
الطيران والفنادق وغيرها من األمور التي 

المستها في جتربتها بالسفر. 
البرنامج اجواؤه سياحية وهي اجواء 
ليست غريبة على االعالمية منيرة عاشور 
التــي قدمت برنامج «رحلتي» ملدة طويلة 
على شاشة قناة العربي «فويس» فقط من 
غير ظهورها على الشاشة لكن في برنامجها 
اجلديد الذي سينفذ قريبا ستعود للشاشة 

بالصوت والصورة.

فاجــأ الفنان أصيل أبو بكر محبي فنه 
بإعادة تسجيل «ما سل قلبي»، األغنية التي 
حلنها وغناها والده الفنان الراحل أبو بكر 
سالم في السبعينيات من القرن املاضي، من 
كلمات حسني احملضار، واسترجع خاللها 
جزءا من الروح الغنائية لوالده بأداء وطرح 
أحــد أعماله اخلالدة عبــر تطبيق «ديزر» 
الرقمي، معيدا ألذهــان جماهيره الكبيرة 
ذكريات وجدانية ال تنسى مفعمة بالشوق 

واحلنني لفنان كبير رحل عنا. 
ويأتي النشــاط الفنــي اجلديد ألصيل 
اســتمرارا للعطاء الكبيــر الذي يقدمه في 
الفترة األخيرة، وحتديدا منذ عامني، عبر 
املشاركة في الفعاليات الفنية التي تقام في 
السعودية، واجللسات الغنائية املتنوعة، 

آخرها «حفالت الصيف» االفتراضية التي 
شارك فيها برفقة الفنان وليد الشامي.

وكان أصيل قد طرح أيضا عمال غنائيا 
حمل عنوان «قدر قدر»، من كلمات أصايل، 
وأحلــان البحــر، وتوزيع محمــد صالح، 
وينتمي العمل، بحسب موقع «سيدتي نت» 
الــى اللون العاطفي، حيث يحرص الفنان 
على تعويــض جمهوره ومحبيه عن عدم 
طرح األلبومات الغنائية باألغاني املنفردة 

وباحلضور املكثف في األنشطة الفنية.
جديــر بالذكــر ان العام املاضي شــهد 
حضورا الفتا ألصيل أبو بكر في احلفالت 
الغنائية، إذ شارك في احلفالت التي أقيمت 
ضمن «مواســم السعودية»، منها «موسم 

الشرقية»، و«موسم سودة عسير».

تســتعد الفنانــة هيفــاء وهبــي للقاء 
جمهورها بعد فترة غياب طويلة باستثناء 
ظهورها ضيفة شرف ضمن كليب «هنغني 

كمان وكمان» للمطربة إليسا.
ويبدو أن هيفاء التي تعكف حاليا على 
ممارســة تدريبــات رياضية شــبه يومية 
الســتعادة رشــاقتها مجددا بعد اكتســاب 
القليل من الوزن خالل فترة احلجر املنزلي، 
ستعود بقوة في الفترة املقبلة، حيث اتفقت 
الفنانة، بحسب موقع «نواعم»، مع امللحن 
نبيل خوري خالل الفترة املاضية على تقدمي 
عمل غنائي جديد يجمعهما معا، والعمل من 
فكرة هيفاء وتتحدث فيه عن شــخصيتها 
القوية التي ال تتأثر باألزمات، ومن املقرر 
أن تســجل األغنية لتشارك بها في املوسم 

الصيفي احلالي.
على صعيد آخر، طلبت هيفاء من الشاعر 
رمضان محمد تقدمي أغنية «متامهم كالم» 

التــي كان مــن املقرر أن تضمهــا أللبومها 
األخيــر ولكنهــا أجلتها للوقت املناســب، 
واألغنيــة تنتمي لنوعية الغناء الشــعبي 
الذي تقدمه هيفاء للمرة األولى وهي تتحدث 

عن «األندال».
من ناحية أخرى، تفصل أيام قليلة عن 
اســتئناف وهبي تصوير مشاهدها ضمن 
أحداث مسلسلها الدرامي اجلديد «اسود فاحت» 
الذي تقرر خروجه من املوســم الرمضاني 
املاضي بعد أزمة ڤيروس كورونا، ما جعلها 
تلتزم بتدريبات رياضية يومية داخل اجليم 
الرياضي اخلاص بها قبل بداية التصوير.
ومــن املقرر أن تشــارك به في املوســم 
الرمضاني ٢٠٢١، كما لديها عملها السينمائي 
اجلديد «أشــباح أوروبا» املقرر أن تشارك 
به في املوســم الســينمائي لعيد األضحى 
املقبل كموعد مبدئي لطرح الفيلم في دور 

العرض السينمائية.

تستعد لتقدمي برنامج عن السياحة ما بعد كورونا

تولني البكري: مرضي النفسي ليس وصمة عار!
كشفت الفنانة السورية تولني البكري املزيد من 
التفاصيل عن معاناتها مع املرض النفسي «اضطراب 
ثنائي القطبية»، مؤكدة أنها عانت من أعراضه فترة 
طويلة قبل أن تلجأ لطبيب نفســي أشــرف على 
عالجها، وطلب منها االســترخاء التام، وقالت انها 
عانت من عدم القدرة على النوم وأن هذا ســبب 
شــعورها باإلرهاق، مع اإلشارة إلى ان الكثير من 
األشخاص تعاطفوا معها وأنها حتدثت في هذا الشأن 
لكي يعذرها اآلخرون، خصوصا أنها باتت تنسى 

الكثير من األمور.
وتابعت تولني في تصريحات لبرنامج «Et بالعربي» 
مؤكدة أنها جلــأت بالنهاية إلى الطبيب الذي طلب 
منها االسترخاء التام، الفتة إلى أنها بخير ولم تصب 
مبرض عضال، وأحملت الى انها لم تعلن عن مرضها 
بحثا عن الشفقة بل وترفضها، وانها روت جتربتها 
من أجل توعيــة متابعيها وحتى يلتمس اجلمهور 
بعض العذر لها إذا عانت من أعراض املرض بشكل 
علني، مشيرة الى أن فقد ابنها األصغر كرمي وهو 

رضيع قد يكون الســبب في بداية املرض لديها، 
مؤكدة أنها أم لثالثة أبناء، هم طالل ٢٨ عاما وجودي 

٢١ عاما ولولو ١٦ عاما.
وكانت البكري كشفت نهاية يونيو املاضي عن 
إصابتها باضطــراب ثنائي القطب، وأكدت فخرها 
مبرضها رغــم صعوبته، وطلبت من اجلميع عدم 
مدارة أمراضهم النفســية ألنها ليست عيبا يجب 
ستره. وأصدرت توضيحا بدا وكأنه تشجيعا لكل 
املصابني بأمراض نفسية على مواجهة املجتمع دون 
خوف، وقالت عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «انا مصابة 
باضطراب ثنائي القطب، وفخورة بذلك رغم تقلباتي 
املزاجية التــي ال حتتمل، حلظات جنوني وصوال 
الكتئابي احلاد.. املرض النفسي لم ولن يكون ابدا 
وصمة عار سواء اردت االعتراف بذلك او ال». وانهالت 
التعليقات من قبل أصدقائها، متمنني لها الســالمة 
الدائمة وأن تبقى بخير ويشفيها اهللا، فيما تركزت 
تعليقات اآلخرين على تشجيعهم لقوتها وصراحتها 

واعترافها مبرضها وعدم اعتباره وصمة عار.


