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مسلسله الدرامي »كالم أصفر« يعرض الشهر المقبل على شاشة تلفزيون أبوظبي

سماح جمال

يعــود الفنان واإلعالمي عبــداهلل الطليحي لتقدمي برنامج 
»ليالي الكويت« في موسمه اجلديد، واملقرر أن يبدأ قريبا، وحول 

هذا صرح الطليحي لـ »األنباء« قائال: 
سيكون هذا املوسم الثالث بالنسبة لي، 
وقــد حققنا في البرنامج جناحا على 
املستوى اجلماهيري وحتى النقدي، 
واملخرج سعود الرمح في االجتماعات 
التحضيريــة للموســم املقبــل أبدى 
متســكه بي كمقدم رئيسي للبرنامج 
مــع زمالئي كذلك، معتبــرا ان اإلبقاء 
على نفس األسماء مع إمكانية إضافة 
بعض األسماء اجلديدة سيكون أمرا في 
صالح البرنامج وضمانا الستمرارية 
جناحه، ومع تقــدمي بعض احملطات 
العروض لي، إال انني فضلت البقاء في 
»ليالي الكويت« والتمسك بالبرنامج 

ومبوقف املخرج سعود الرمح.
من ناحية أخرى، أشــار الطليحي 
الى ان مسلسل »كالم أصفر« سيعرض 
الشهر املقبل على قناة أبوظبي، ويلعب 
في العمل شــخصية قريبــة منه من 
ناحيــة ولكنها بعيدة عنه من ناحية 
درامية جديدة عليه. كما كشــف عن 
قرب عرض فيلمه »اجلولة األخيرة« في 
أكتوبر املقبل، وهو من تأليف خليفة 

الفيلكاوي وإخراج عمر املوسوي، وبطولة مجموعة من الفنانني 
ومنهــم الفنانة املصرية نرمني ماهر، ســليمان عيد، عبداإلمام 
عبداهلل، أحمد العونان. وحول الفيلم قال الطليحي: القصة دراما 
اجتماعية عن بطل في رياضة »الكيك بوكسينغ« نرى تدرجه 

الرياضي وكيف يبدأ حياته بالكثير من الصعوبات واملشــاكل 
التي مير بها، ومن ثم نرى حياته تختلف شــيئا فشــيئا، كما 
ان هناك قصة حب يعيشها هذا الشاب. وعن مدى التقارب بني 
الشخصية التي يقدمها في الفيلم وحياته الشخصية والرياضية، 
قال: احليــاة االجتماعية للبطل ال 
تشبهني أبدا وال يوجد بينها وبني 
حياتي الشخصية أي نوع من أنواع 
التقارب، لكن الناحية الرياضية فهي 
متاما ما حدث معي وكيف بدأت من 
الصفر في تعلم الرياضات القتالية 
وتنقلت في أكثر من نوع منها حتى 
وصلت إلى بطوالت عاملية ودولية 
مثلت فيها بلدي الكويت وحصدت 

امليداليات والبطوالت.
وأشار الطليحي إلى أن الطفل 
الذي سيجسد مرحلة الطفولة من 
شــخصيته في »اجلولة األخيرة« 
ســيكون مفاجأة للجمهور، نظرا 
للشبه الكبير الذي بينهما، كونه 
أحد أقاربه وستكون هذه جتربته 

األولى في التمثيل.
أمــا األعمــال الدراميــة التي 
سيشارك فيها في املوسم الدرامي 
املقبل، فقد نفى الطليحي اختياره 
أيا من األعمال التي عرضت عليه، 
وأضــاف: كان هنــاك عرض من 
قبل شــركة »النظائر« ملسلسل 
من إخراج حمد البدري الذي رشــحني للدور والفنانة هيا 
عبدالســالم، لكنني لم أستطع املشــاركة فيه بحكم بعض 
الظــروف، وبالطبع أكن كل التقدير للشــركة وفريق عمل 

املسلسل وقد جتمعنا أعمال أخرى مستقبلية.

الطليحي ونرمني ماهر في كواليس فيلم »اجلولة االخيرة«

عبداهلل الطليحي لـ »األنباء«: فيلم »اجلولة األخيرة« 
يجسد حياتي الرياضية وليست الشخصية!

اعتبرت الفنانة أميرة محمد الثنائيات 
الفنية ظاهرة صحية تفيد الفنان في حال 
تفاهمه وجناحه مع شــريكه في تقبله 
بشكل كبير من اجلمهور، خصوصا إذا 
كان الثنائي لديهمــا تقارب في األفكار 
ووجهة النظر وطريقة التنفيذ حســب 
تعبيرها، مبينة أن سعاد عبداهلل وحياة 
الفهد وأيضا داود حسني وانتصار الشراح 

من أجنح وأشهر الثنائيات.
وقالــت أميــرة في تصريحــات لها: 
»فــي اخلليــج هنــاك مجاميــع فنيــة 

وليس ثنائيــات، فمجموعــة املمثالت 
الالتي شــاركن في مسلسالت »أميمة، 
أم البنــات، زوارة خميس« وغيرها من 
األعمــال حققن النجاح مع بعضهن من 
خالل توليفة جميلة ومميزة مت توظيفهن 
بطريقة سليمة، وبالنسبة لي شاركت 
مــع الفنان محمود بوشــهري في أكثر 
من عمل درامي من قبل وحققنا جناحا 
الفتا وكونا دويتو جميال، خصوصا أن 
بوشهري قريب مني جدا وهو أكثر فنان 

أرتاح إليه في التمثيل«.

يسرا: لن أستقر.. ولدي شروطي
بعد فيلمها »جيم أوفر« 
والــذي قدمتــه قبــل أعوام 
مبشــاركة مي عزالدين، لم 
تقدم النجمة يسرا أي عمل 
ســينمائي جديد حتى بعد 
اعتذارها عن املشــاركة في 
فيلــم »أهل العيــب«، لكنها 
بالرغــم مــن ذلــك رفضــت 
أغلــب األعمال التي عرضت 
عليها خــالل ٢٠١٧ واكتفت 
مبسلسلها »احلساب يجمع«.

وفي تصريحات صحافية 
لها، قالت يسرا: من الطبيعي 
أن يكون لدي شروط لقبول 
أي عمل، ومنها أن تتوافر فيه 
عناصر النجاح مثل القصة 
والسيناريو وأيضا االختالف، 
وكذلك اإلنتاج واإلخراج، فال 
بد أن تكون العناصر مكتملة 
لكونه يصب في النهاية في 
عمل واحد، مشيرة إلى أنها 

بالفعل رفضت أكثر من عمل 
ألنها لم جتد أي اضافة، كما 
أنها مشغولة أيضا بتصوير 
البرنامج اجلديد الذي تعكف 
عليــه بعنــوان »بالعربي«، 
والذي يهدف في األساس إلى 
تنشيط السياحة في مصر 
من خالل التصوير في أماكن 
مختلفة بهدف التوعية، وهو 
البرنامــج الذي تصوره مع 

املخرج رامي عادل إمام.
وعن العمل الدرامي الذي 
اســتقرت عليه، أكــدت أنها 
بالفعل بدأت في القراءة، لكنها 
لن تســتقر على عمل جديد 
في الوقت احلالي، حيث من 
املفترض أن تبدأ بتصويره 
في نهاية العام، لذلك ستنتظر 
حتى عودتها من املشاركة في 
مهرجان اجلونة السينمائي 
الذي ســيعلن عن أنشطته 

نهاية الشهر اجلاري لتعود 
وحتسم موقفها.

وحول إن كان من املمكن أن 
تعيد جتربة الدراما الطويلة 
بعد مسلسل »سرايا عابدين«، 
قالت إنها ال تفكر حاليا في 
خوض جتربة شبيهة ألنها 
التفرغ وأجندتها  تشــترط 
الفنيــة مليئــة بالعديد من 

األعمال.
ولفتت يســرا إلــى أنها 
بنجــاح  ســعيدة  التــزال 
مسلسلها »احلساب يجمع« 
الذي عرض رمضان املاضي، 
وتابعت بأن أكثر ما أسعدها 
هو وجهة نظر والدتها التي 
العمــل وصرحت  شــاهدت 
بإعجابهــا بــه، مؤكــدة أنها 
حريصة على االستماع دائما 
لرأيها كونها ال جتاملها في 

أعمالها.

يسرا

أميرة محمد:
ثنائيتي مع بوشهري حققت جناحاً الفتاً

أمل حجازي تلجأ إلى القضاء
يبدو أن قرار املطربة اللبنانية أمل حجازي 
اعتزال الفن وارتداء احلجاب، لم يكن سوى متهيد 
لدخولها بأزمات لم تكن تتوقعها، وســتدفعها 

للجوء إلى القضاء.
واضطرت أمــل، التي أعربت قبل أســبوع 
عن اندهاشها من قيام البعض بالهجوم عليها 
وحاولت أن تفســر وجهة نظرها وقرارها إلى 
اجلميع، اليوم إلى استخدام لهجة حادة وصلت 
إلــى التهديــد باللجوء إلى القضــاء مع بعض 

منتقديها.
وأعلنت الفنانــة املعتزلة عن هذا األمر من 
خــالل صفحتها الرســمية على »فيســبوك«، 
واختارت أن تتحدث باللبنانية من أجل إجادة 

التعبير.
وأكــدت حجازي أن هناك موقعا - لم تذكر 
اســمه - يعتقد أنه ذو حــس فكاهي، ولكنهم 
يسخرون من رمز ديني وهو احلجاب، كما أنهم 
اتخذوا أســماء غير حقيقية بدال من أسمائهم، 
مشــيرة إلــى انهــا تعــرف أســماءهم وكذلك 
شــخصياتهم التي وصفتها باملقــززة، وقالت 
أمل حجازيإنها لن تشــرفهم بذكر أســمائهم على لسانها، 

الفتــة إلى ان هــذه الصفحــات التافهة املبنية 
على الفضائح، من العيب أن تسخر من قدسية 
احلجاب، وهي مضطرة إلى معاقبتهم بالقضاء.

ماذا قال عاصي احلالني عن خالفه مع أحالم؟
الفنــان عاصي  أكد 
احلالني أن األجواء كانت 
ممتازة في أول حلقتني 
من برنامج »ذا فويس«، 
الذي سجل في بيروت، 
وأوضــح أن العالقة بني 
املدربني ممتازة. وتطرق 
عاصــي إلــى العالقة مع 
الفنانة أحالم، قائال: »أحالم 
إنســانة جيدة، وتربطني 
معها ومع زوجها صداقة، 
وال يوجد بيني وبينها أي 
خالف، ولن يحدث«. وطمأن 
عاصي أيضا كل من يتكهن 
بحصول ســجال أو خالف 
بينــه وبــني أحــالم داخــل 
البرنامــج، وقال إن هذا لن 
يحصل بتاتا ال معها وال مع 
ســواها من أعضاء اللجنة، 
وذلك ألنه شخص متصالح 

عاصي احلالنيمع نفسه، بحسب قوله.

ميريهان تروج للجزء الثاني لـ»األب الروحي« قبل تصويره
بــدأت  أ.ش.أ:  ـ  القاهــرة 
»األب  مسلســل  بطــالت 
الروحي« في الترويج للجزء 
الثاني من العمل، عقب تسليم 
السيناريو كامال ملخرجه تامر 
حمزة، متهيدا لبدء التصوير 

خالل األسابيع املقبلة.
البدايــة كانت مع الفنانة 
الشابة ميريهان حسني، التي 
اســتعادت ذكريات كواليس 
تصويــر اجلــزء األول مــن 
املسلســل، عبــر حســابها 
ونشــرت  بـ»انســتغرام«، 
صورة لهــا بصحبة املخرج 
بيتــر ميمي وعلقــت عليها 
قائلة:»مــن حوالــي ســنة.. 
أشوفكوا في اجلزء الثاني«.

ونشــرت الفنانــة غنوة 

محمد علي سليمان، شقيقة 
املطربــة أنغــام، صــورا لها 
بجانب نص مسلســل »األب 
الروحــي٢«، عبــر حســابها 
على »فيســبوك« لتعلن عن 
انضمامهــا إلى اجلزء الثاني 

من املسلسل.
وعلقــت »غنــوة« علــى 
»شــكرا  قائلــة:  صورتهــا 
أســتاذ تامــر حمــزة علــي 
كالمك والطاقة اإليجابية اللي 
ادتهالي، وشرف ليا الشغل مع 
حضرتــك، ويكون أول عمل 
حلضرتك، يــارب أكون عند 

حسن ظنك«.
وتوجهت بالشــكر أيضا 
للمؤلــف هانــي ســرحان، 
والفنــان محمود عبدالعزيز 

واملنتج الســينمائي رميون 
مقار، قائلة: »شــكرا أســتاذ 
هاني سرحان يا مؤلف ياعظيم 
على األب الروحي ٢، وشكرا 
الروحــي وأســتاذي  أبويــا 
وأخويا الكبير رميون مقار، 
شكرا األستاذ والفنان محمد 

محمود عبدالعزيز«.
وأعلنت الفنانة وفاء سالم، 
التي شاركت في بطولة اجلزء 
األول، عبر حسابها الشخصي 
على »انستغرام«، استعدادها 
للحرب من أجل مسلسل »األب 
الروحي ٢«، ونشرت مجموعة 
صور لســيناريوهات العمل 
قائلــة: »بنســتعد للحــرب 
اللي هتحصل، احلرب جاية 
جاية... )األب الروحي ٢(«. ميريهان حسني

أحالم


