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محمد جابر: أخرج من عباءة «املال» في «البوشية»
عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان القدير محمد جابر في تصريح 
لـ «األنباء» أن دوره في املسلســل الدرامي 
اجلديد «البوشــية» ســيكون مختلفا عن 
األدوار التــي قدمها أخيرا والتي ظهر فيها 
بشخصية «املال» مثل مسلسل «أم هارون» 
مع الفنانة القديرة حياة الفهد و«نوح العني» 
مع النجم القدير محمد املنصور. وقال جابر: 
ســأخرج من عباءة «املال» في «البوشية»، 

حيث أجسد دورا «غير» عن السابق.
وأضاف: أقدم شخصية رجل بسيط طيب 
من رجال «أهل أول»، يحمل احملبة للجميع 
ويتعامل بنية صافية مع كل من حوله وسط 
أحداث شائقة تشهدها حكاية املسلسل الذي 
أشارك فيه بجانب كوكبة من النجوم مثل 
جاســم النبهان، عبدالرحمن العقل، محمد 
الصيرفي، شــهاب حاجية، محمد احلملي، 
عبداهللا اخلضر، مشــاري املجيبل، سلمى 
سالم وغيرهم، مشيدا بالنص املتميز الذي 
صاغــه الكاتب القدير فايز العامر باقتدار، 
وباالنتاج الضخم للعمل وإنشاء قرية تراثية 

كويتية تنقل أجواء فترة الثالثينيات إلضفاء 
الواقعية على القصة، مثنيا في نفس الوقت 
على جهود جميع «كاست» املسلسل حتت 
قيادة املخرج حسني أبل ليخرجوا في افضل 

صورة ممكنة.
وشدد جابر على أهمية األعمال التراثية 
للجيل اجلديد، السيما أنها تعرفهم بتاريخ 
بلدهم والعادات والتقاليد االصيلة لالجداد. 
وأردف: من خالل املسلسالت التراثية نحافظ 
على إرثنا الثقافي من الضياع في ظل احلداثة 
الســائدة في العالــم اآلن، مشــيرا الى أن 
التصوير مستمر في لوكيشن «البوشية» 
حتى نهاية شهر ديسمبر املقبل، متمنيا ان 
ينال العمل إعجاب اجلمهور عند عرضه.

اجلدير بالذكــر ان الفنان القدير محمد 
جابر كشف الفترة املاضية عن كتابته لعمل 
تراثي جديد يحمل عنوان «الشحات». وقال 
انه هدية منه إلى تلفزيون الكويت، كما أكد 
أن شخصية «العيدروسي» - التي قدمها عام 
١٩٦٥ في مسرحية «اغنم زمانك» وارتبطت 
به - جنحت جناحا كبيرا، ومازالت راسخة 

في ذاكرة اجلمهور.

يظهر في شخصية رجل بسيط طيب من رجال «أهل أول»

.. ومع حسني املنصور وعلي جمعة في «نوح العني» محمد جابر في شخصية «املال» مبسلسل «أم هارون»

الوسوف يصور مع ثالثة ممثلني
بيروت - بولني فاضل

بالرغم من عدم حبه للكليبات، صور 
ســلطان الطرب جورج وسوف أغنية 
جديــدة له بعنــوان «بيتكلم علي» مع 
املخرج ايلي سمعان، وشارك في الكليب 
املمثالن السوريان عابد فهد وعبداملنعم 

العميري واملمثلة اللبنانية زينة مكي، 
علما أن الكليب يتحدث عن خيانة املرأة 
حلبيبها مع أقــرب أصدقائه. واألغنية 
التي يراهن كثيرون على جناحها هي من 
كلمات أمير طعيمة وأحلان زياد برجي 
الذي سبق وأن تعاون مع الوسوف في 

أغنية «بيحسدوني».

مادلني مطر تنتج من دبي
مدينة أربيل العراقية، هي وجهة الفنانني 
اللبنانيني في هذه الفترة، ومن بينهم الفنانة 
مادلــني مطر التي حتيي فيها ســهرة رأس 
السنة. وتعمل مادلني حاليا على أغنية جديدة 

من املقــرر أن تطرحها بداية العام اجلديد، 
مع اإلشارة الى أنها مستقرة منذ نحو سنة 
فــي دبي، وهي تعتقد أن إقامتها فيها توفر 

لها ظروفا أفضل للعمل واإلنتاج الفني.

دشتي: أنا من عشاق «بن حسني» وسعيد بوجودنا بحفل واحد

ياسر العيلة

املطــرب إبراهيم دشــتي عاد مؤخرا 
من الرياض، حيث لّبى دعوة من الهيئة 
العامة للترفيه باململكة العربية السعودية 
حلضور حفل افتتاح منطقة «بوليفارد 
وورلــد»، حول هذا اخلبــر وجديده من 
أعمــال فنية وحفالت في الفترة املقبلة، 
حتدث إبراهيم دشتي لـ «األنباء» قائال: 
سعدت بالدعوة الكرمية من الهيئة العامة 
للترفيــه باململكــة العربية الســعودية 
حلضــور افتتــاح «بوليفــارد وورلد»، 
هــذا املــكان الرائع الذي يجمــع ثقافات 
١٠ دول في موســم الرياض ويضم أكبر 
بحيرة اصطناعية في العالم واستمتعت 
بالفعاليات الكثيــرة في هذا املكان مثل 
املنطاد الهوائي والغواصات والقوارب، 
العــروض املســرحية  إلــى  باإلضافــة 

واملوسيقية.
وعن جديده في الفترة املقبلة، قال: ما 
زلت في مرحلة التحضير لعدد من األغاني 
اجلديدة بعــد أن حقــق ألبومي األخير 
«ليتك معي» جناحا كبيرا واحلمد هللا. 
وعن سبب النجاح الكبير الذي حققته 
أغنيــة «أنا املدعــو» ومطالبة اجلمهور 
له بغنائها في كل مكان بالرغم من عدم 
حتقيقها نسبة مشاهدات عالية في موقع 
«يوتيــوب»، قال: هذه عالمة اســتفهام 
كبيــرة وغير مفهومة، فاألغنية وين ما 
أروح اجلمهــور يطلبهــا مني وحافظني 
كلماتها، وهذا يعني أنها جنحت مع الناس، 
أما ملاذا لم حتقق نســبة مشاهدة عالية 
مقارنة بأغنيات حتقق ماليني املشاهدات 
لبعض املطربني واجلمهور ال يتذكرها؟ 
رد: ال تعليــق! وكشــف دشــتي عن أنه 
سيقوم قريبا بطرح أغنية مصرية بعنوان 
«خمسة جنيه» وهي من كلمات زياد حسن 

وأحلان محمــود اخليامي ولم يتبق لها 
سوى عملية امليكس وجتهيز ڤيديو لها.

وحول ســبب قيامه بكتابة تغريدة 
من خالل حســابه على «تويتر» يرفض 
من خاللها الوقوف على مسرح واحد مع 
مطرب يغني في الديسكوهات واملراقص، 
قــال: بالفعــل أنا كتبت أن هــذا األمر ال 
يشــرفني وأرفض بشدة الغناء مع مثل 
هــؤالء املطربني، خاصة أن فنانني كبارا 
كانــوا يحلمــون ويتمنــون الغناء في 
الكويت، احلني أصبــح أي أحد بإمكانه 
الغناء هنا لألسف، وأكمل: آخر حفالتي 
كانت مع جنوم كبار مثل نبيل شــعيل 
وحسني اجلسمي وأنغام، وشاركت في 
الغناء مع تامر حسني وبعد هذه األسماء 

املشرفة أغني مع مطربي املراقص؟!
وكشــف دشــتي عن أن حفله املقبل 
الذي سيقام ١ ديســمبر املقبل في قاعة 
بدرية بفندق اجلميرا، والذي يشــاركه 
الغناء فيه النجم الكبير خالد بن حسني 
والنجم جاســم محمد سيشــهد الكثير 
من التجهيزات اخلاصة واجلديدة على 
احلفالت الغنائية بالكويت باإلضافة إلى 
جتهيــزه لفقرة خاصة مــع قائد الفرقة 
املوسيقية للحفل املايسترو د.أحمد العود، 
وأكمل: سوف أقدم في احلفل أغاني قدمية 
وحديثة باإلضافة ألغاني املطربني الكبار.

وعن وجوده في حفل واحد مع جنم 
بحجم خالد بن حسني، قال: منذ صغري 
وأنا متابع لكل أعماله وحضور مسرحياته 
وأنا من عشاق فنه وكثيرا ما كنت أغني 
أغنياته الشــهيرة، وســبحان اهللا يأتي 
اليوم الذي أغني معه على مسرح واحد 
وهذا شــرف لي ويســعدني. وبالنسبة 
لزميله املطرب جاسم محمد قال: جاسم 
فنان وصوته حلو وإن شاء اهللا يسعد 

جمهوره بأعماله اجلميلة.

بعد مشاركته في حفل افتتاح «بوليڤارد وورلد» في الرياض

خالد بن حسني جاسم محمد

احلفالت باقي  عن  جديدة  جتهيزاته  «اجلميرا»  ال يشرفني وأرفض بشدة  الغناء مع مطربي املراقص!حفل 

قصص حب وخطوبة لم تكتمل بالزواج بني جنوم الفن
القاهرة - محمد صالح

رصدت «األنباء» ظاهرة ارتباط عدد 
من جنمات الفن  بخطوبة رسمية بنجوم 
الفن في مرحلة الشباب، وبعد فترة يتم 
االنفصال دون إعالن األسباب، وسرعان 
ما يتزوج الطرفان زيجات أخرى تستمر 
حتى اآلن، فما تلك العالقات الرسمية التي 

لم يكتب لها االستمرار؟
الفنانة منى زكي كانت مخطوبة لزميلها 
الفنــان محمد الشــقنقيري جنل املخرج 
ابراهيم الشقنقيري. وكان عمرها ١٦ عاما 
ومت فسخ اخلطوبة ألسباب لم يعلن عنها 
في حينهــا، فيما خــرج الطرفان ليؤكدا 
أنهما ســيظالن صديقني.. وبعد سنوات 
كان إعالن زواجها من النجم أحمد حلمي.

الفنان تامر عبداملنعم والفنانة زينة مت 
خطبتهما بشكل سري ومت فسخها أيضا 

كذلك بعيدا عن اإلعالم.. بســبب رفضه 
الشــديد عملها بالتمثيل وكانت مرشحة 
لبطولة فيلم (مذكرات مراهقة) ولم يتم 
الكشــف عن عالقتهما إال بعد أزمة زينة 

مع أحمد عز.
أثناء تصوير فيلم «أوعى وشك» نشأت 

عالقــة عاطفية بني حنان مطاوع وأحمد 
رزق توجت باخلطبة عام ٢٠٠٥. ثم أعلن 
الثنائي انفصالهما بعد عام وقيل إن غيرة 
رزق الشديدة عليها هي السبب الرئيسي.. 
وبعد ٧ أشهر تزوج رزق من سيدة مغربية 

بينما تزوجت مطاوع عام ٢٠١٦.

املطرب املصري محمد فؤاد والفنانة 
صابريــن ارتبطــا بخطوبة وفــي بداية 
تألقهمــا الفنــي بعد قصة حــب جمعت 
بينهما. وســرعان ما مت فسخ اخلطوبة، 
لتتزوج صابرين بعد ذلك مرتني من رجلي 
أعمــال، ويتزوج فؤاد من فتاة من خارج 

الوسط الفني.
خالل مسلسل «الدالي» ارتبطت الفنانة 
مي نور الشــريف بقصة حب مع الفنان 
الشاب عمرو يوسف ومتت اخلطوبة لكن 
بعد أشهر قليلة أعلنا االنفصال بشكل راق 

ودون تصريحات ولوم وعتاب.

كانت قصة حب وخطبة املطرب أحمد 
سعد والفنانة رمي البارودي مثار دهشة 
رواد التواصل االجتماعي لكثرة التقلبات 
واألحداث الدرامية حتى انتهت باالنفصال 
وزواج سعد من سمية اخلشاب ثم علياء 

مصممة األزياء.
الفنانة التونسية هند صبري ارتبطت 
مرتني رسميا، حيث متت خطبتها الى املمثل 
الســوري باســل خياط واملنتج املصري 
محمــد حفظي، وتزوجت مرة واحدة من 
املصري أحمد الذي مازالت في عصمته.

ســبق للفنانة املعتزلة حال شــيحة 
االرتباط بخطوبة وعقد القران مع املمثل 
واملطرب هاني عادل عضو فرقة (وسط 
البلد) الغنائية، لكــن حدث الطالق بعد 
أقل من خمسة أشهر للخالفات الشديدة 
بينهما عقب ترددها على جلسات الفنانات 

املعتزالت.

محمد فؤاد وصابرين أحمد رزق وحنان مطاوع عمرو يوسف ومي نور الشريف

جزء ثالث من «صالون زهرة»
مع النجاح الذي يشهده 
مسلسل «صالون زهرة» في 
جزئه الثاني املتواصل عرضه 
عبر منصة «شــاهد»، بدأت 
املطالبة بجزء ثالث من قبل 
متابعي العمل ومحبي نادين 
نســيب جنيم التــي أثبتت 
براعتها فــي أداء الكوميديا 
ارجتــال  علــى  وقدرتهــا 
القفشات والعبارات الطريفة. 
وكان تصوير اجلزء الثاني 
قد انتهــى بالتزامن مع بدء 
عرضه، أما إمكان التفكير في 
جزء ثالث فيعود الى شركة 
الصباح لإلنتاج التي ستقيم 

األصداء وتتخذ القرار.


