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آخر أكد مخرج املسلسل عمر 
الديني أن تصوير املسلسل 
أوشك على االنتهاء، ومن ثم 
تتم عمليات املونتاج النهائي 
لها لتكون جاهزة للعرض في 

رمضان املقبل.
يشار الى أن مسلسل »كالم 
الناس« في موس���مه الثاني 
يض���م مجموع���ة كبيرة من 
الوج���وه اجلديدة من بينهم 
مجاهد العمري، أمين بركات، 
نور، نادين، وش���هد، اضافة 
الى أبطاله األساسيني حسن 
عسيري، يوس���ف اجلراح، 
ملار، بشير الغنيم، عبدالعزيز 
السكيرين، محسن الشهري، 
خالد منقاح، محمد املنصور، 
عبدالعزيز املبدل، عبدالعزيز 
املط���رودي، محمد الفرحان، 

حسن عسيري يقرر إلغاء مشاهد بيروت
 من »كالم الناس« خوفاً على فريقه

واملسلس���ل من انتاج شركة 
الص���دف لالنت���اج الصوتي 
واملرئ���ي، تأليف عالء الدين 
حمزة، واخراج عمر الديني.

قرر الفنان حسن عسيري 
بالتش���اور مع املخرج عمر 
الدين���ي واملؤلف عالء الدين 
حمزة الغاء عدد من املشاهد 
التي كان من املقرر تصويرها 
ضمن أحداث اجلزء الثاني من 
مسلسل »كالم الناس« املقرر 
عرضه حصريا على شاشة 
القن���اة األولى ف���ي رمضان 
املقبل، وذلك بس���بب توتر 
األوضاع في لبنان وتوقعات 
حدوث مواجهات بني اجليش 
الس���وري احلر وحزب اهلل 

املساند لبشار األسد.
وأكد عس���يري أن قراره 
بالغاء هذه املشاهد يأتي خوفا 
على فريق العمل من التعرض 
ملكروه نتيجة الوضع األمني 
حسن عسيري املتدهور هناك، في س���ياق 

مطربة بعد ما تغلت على 
الشركات االنتاجية ومطنشة 

مواعيدهم هااليام قاعدة 
تفتر عليهم علشان توقع 

معاهم وتسجل البومها 
االول اللي ناطرته من زمان..

دام مطنشة قعدي بالبيت 
احسن!

ممثلة ابتلشت باحد 
زمالئها في احد االعمال 

الدرامية اللي تصور 
هااليام يعبر لها عن حبه 
بطريقة غريبة لدرجة انها 

غابت عن اللوكيشن يومني 
من الصدمة.. 

شاحلب! 

مخرج تلفزيوني خليجي 
مو راضي يعترف انه 

عايش على التقليد النه 
هالشي يقلل من شأنه بس 

امره انفضح باالنترنت..
صج اي شي! 

توقيعحب انترنت أكد أن األعمال التركية موضة لكنها حفزت اجلميع على اإلبداع

فتحي عبدالوهاب لـ»األنباء«: أشتاق إلى شخصية
 دينية وتاريخية أدخل بها عالم اخللود

اللحظة األولى.

كيف ترى قلة 
األعمال املقدمة هذا 

العام؟
٭ نحن في أزمة حقيقة 
والكثيرون م����ن املنتجني 
أموالهم  ال يودون خسارة 
لذلك ينتظرون حتى تتضح 
الدرام����ا وأيضا  بوصل����ة 
السينما لكن مع هذا فهناك 
انتاج لكل النجوم والنجمات 
وهناك اكثر من 60 مسلسال 

سيعرض في رمضان.

قدمت أعماال جريئة 
مثل »سهر الليالي« 

و»راندفو« ألم تقلقك 
هذه األعمال؟

٭ أن����ا ال انظ����ر اال الى 
جودة األعمال والقضايا التي 
تناقش����ها و»سهر الليالي« 
و»راندفو« أعماال ملخرجني 
كبار متت من خاللها صياغة 
العديد من القضايا، واجلرأة 
في الفن مطلوبة متاما ومن 
خاللها يثبت الفنان القوي 

نفسه.

وماذا عن جتربتك 
اجلديدة في السينما؟

٭ يتم العمل حاليا على 
كتابة فيلم سأبدأ تصويره 
س����بتمبر املقبل وهو عمل 
اجتماعي من تأليف ورشة 
الشباب  عمل ملجموعة من 
واخراج األس����تاذ شريف 

البنداري.
 

تألقت بشدة في 
البطوالت اجلماعية ما 

السبب؟؟
البطول����ة اجلماعية  ٭ 
تزيد من ثقل العمل الفني، 
وأنا قدمتها في السينما اكثر 
من مرة في »سهر الليالي« 
و»فيلم ثقاف����ي« و»أحالم 
حقيقية« و»كباريه« و»ساعة 

ونص«، وأعتقد انها حققت 
جناحات كبيرة فما املانع من 
تقدميها من خالل التلفزيون، 
فعندما يجمع عمل واحد اكثر 
من ممثل يتمتع بش����عبية 
كبيرة ف����إن هذا يصب في 
مصلح����ة املش����اهد وأن����ا 
استمتع باألعمال اجلماعية 
واشعر بأنها مثمرة وغنية 

وتشبعني فنيا.

بعض الفنانني 
يخافون عرض 

أعمالهم في رمضان 
ما رأيك؟

٭ رمضان موسم الدراما 
شئنا ام أبينا والعمل اجليد 
يفرض نفس����ه في مختلف 
الظ����روف، كم����ا ان عرض 
األعمال ف����ي رمضان ذروة 
املش����اهدة يضمن للمنتج 
حالة رواج اعالني تساعده 

في استرداد أمواله.

كيف ترى موضة 
األعمال التركية التي 

كثر عرضها خالل 
السنوات؟

٭ كما قلت موضة ولكن 
هذا ال ينفي ان هناك أعماال 
درامية تركية عالية املستوى 
جدا جدا وع����رض األعمال 
التركية من خالل الفضائيات 
حفز العديد من الفنانني على 
جتويد النصوص واألعمال 
ألن املنافسة أصبحت شرسة 

جدا ومقلقة.

ما الشخصية التي 
يحلم بها فتحي 

عبدالوهاب؟
٭ كثي����رة جدا وأنا في 
انتظار شخصية تاريخية 
او دينية استطيع ان احفر 
اس����مي معها وأظهر جميع 

قدراتي.

القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

موه���وب وميتلك أدواته 
ويعرف ماذا يقدم.

هل هي شخصية 
مركبة مثلما اعتدنا 

منك؟
٭ القضية ليست انها 
شخصية مركبة او ال املهم 
انها شخصية انسانية من 
حلم ودم ولها ابعاد فنية 
ومتثيلية عالية و»عبادة« 
يقدم بش���كل شعبي جدا 
مشاكل الشباب وهواياتهم 
وفكره���م  وصداقاته���م 
وأحالمه���م ميث���ل جزءا 
كبيرا من الواقع واعتبره 
الس���هل املمتنع في ادائه 
الذي يحتاج الى مصداقية 
كبيرة وتلقائية في األداء، 
واملسلسل سيتم تقدميه 
في 15 حلقة، وأنا بصراحة 
أجد نفسي متاما في هذه 
األدوار الواقعية الى تنتمي 
للواقع ويعرفها املشاهد منذ 

الفن���ان فتحي  يعتبر 
عبدالوه���اب واح���دا من 
الذين  الش���باب  الفنانني 
اس���تطاعوا اثبات موهبة 
العشرات  حقيقية بتقدمي 
املركب���ة  األدوار  م���ن 
واجلميلة، اثبت نفسه في 
»سهر الليالي« وتألق في 
»فرحان مالزم آدم« وسطع 
الى  في »كباريه« ووصل 
النجومي���ة احلقيقية في 
»س���اعة ونصف«، فتحي 
يصور اآلن مسلسل »احلكر« 
ويس���تعد لتق���دمي فيلم 
سينمائي جديد، »األنباء« 
التقت فتحي عبدالوهاب 

فكان هذا احلوار :

بداية من املسلسل 
اجلديد »احلكر«.. ملاذا 

أقدمت عليه؟
٭ مسلس���ل ج���ريء 
وبه مادة فنية وإنسانية 
جيدة، ب���ه قصة صعود 
لواحد من الطبقات الفقيرة 
واملهمش���ة مذهلة، عمل 
واقعي من الدرجة األولى 
أعجبت ب���ه منذ اللحظة 
اق���دم من خالله  األولى، 
شخصية »عبادة« الشاب 
الذي يعيش داخل احلكر 
ويعاني الكثير من املشاكل 
احلياتية واملعيشية، يعمل 
»دليڤ���ري« بأحد املطاعم 
وبسبب مهنته يذهب الى 
أصحاب الطبقات املختلفة 
الغنية واملتوسطة، »عبادة« 
يريد اخلروج من واقعه 
وحياته البائسة والفكرة 
تدور حول االنسان الذي 
يريد ان يثبت ذاته وينجح 
في مجتمعه وليست لديه 
االمكانات التي تس���اعده 
على ذل���ك، رحلة البحث 
عن الهوية وامتنى ان تلقى 
اعجاب اجلمهور، كما انه 
من اخراج املبدع اجلميل 
احمد صق���ر وهو مخرج 

فتحي عبدالوهاب 

»الغطسة الثنائية« للفنانتني نيللي مقدسي
ونانسي أفيوني حتول »سبالش« إلى »سبالش فاشن«

نوال الزغبي مقدمة برامج على »إم بي سي«؟
يتردد ان مفاوضات سرية تدور بني 
كل من الفنانة نوال الزغبي ومحطة »ام 

بي سي« لتقدمي برنامج فني ضخم يكرم 
عمالقة الفن في العالم العربي، من خالل 
جمع مجموعة من النجوم في كل حلقة 

بأسلوب جديد وإطار مختلف عن البرامج 
املتداولة.

ويتردد ان الزغبي متحمسة لتقدمي هذه 
الفكرة التي أصبح شبه مؤكد أنها ستوافق 

عليها وبالتالي مباشرة التصوير قريبا.

لكن شجاعتهما في الغطس 
عن عل����و 5 أمتار، خاصة 
م����ع خوفهما الش����ديد من 
االرتفاع����ات والس����باحة، 
اللجن����ة تعطي  جعل����ت 
أنطوانيت 20 عالمة وإيلي 

19 عالمة.
البرنامج لرياضة  دعم 
الغطس مستمر، وبعد دعوة 
السيدات ثم أصحاب األوزان 
الثقيلة، مب����ادرة جديدة 
لألوالد من عمر ال� 8 الى 14 
سنة، لتعلم رياضة الغطس 
برفق����ة مدرب����ي البرنامج 

احملترفني.
البرنامج عن  كما أعلن 
القدير  املمث����ل  اس����تمرار 

أبوسليم في دعم املشاهير 
الذين س����يكملون مشوار 
التحدي، من دون املشاركة 
الغط����س ألس����باب  ف����ي 

صحية.
وبع����د جم����ع عالمات 
اللجنة وتصويت اجلمهور، 
حقق سيلفيو املرتبة األولى، 
يليه سيفاك، ثم أنطوانيت، 
نانسي، ريتا، وجيه، وأرزة، 
ليقف كل من رودولف وإيلي 

ونيللي في دائرة اخلطر.
وبعد معاودتهم الشك، 
أنقذ اجلمهور نيللي ليغادر 
كل من اإلعالمي رودولف 
إيلي مسعد  هالل والفنان 

في ختام احللقة.

اللجنة  ومتناغمة بحسب 
التي أعطت 22 عالمة لريتا، 

و21 عالمة لوجيه.
الثنائي سيلفيو شيحا 
وسيفاك دمييرجيان أصبح 
لقبهما »ثنائي األبطال« بعد 
أن غطس����ا بتميز عن علو 
عشرة أمتار، وحصال على 
28 عالمة )سيلفيو( و24 

عالمة )سيفاك(.
أم����ا »ثنائ����ي الضحك 
الكوميدي����ان  والهل����ع« 
أنطواني����ت عقيقي وإيلي 
س����عد بحس����ب عض����و 
اللجن����ة س����اندرين، فلم 
تكن غطستهما متناسقة، 
إذ سبقت أنطوانيت إيلي، 

خاض املش����اهير ال� 11 
حتديا جدي����دا في البرامي 
اخلامس من »س����بالش« 
عل����ى ال����� »LBC«، رافعني 
من منسوب التنافس فيما 
بينهم، ومشكلني ثنائيات 
متناغمة واس����تعراضات 
جميلة من خالل ظهورهم 
بل����وكات متنوعة، حولت 
 Splash« ال����ى البرنام����ج 

.»Fashion
الظه����ور األول للثنائي 
نانس����ي أفيوني ونيللي 
مقدسي دفع بعضو جلنة 
الى  إيلي س����عد  التحكيم 
 Fashion« لق����ب إعطائهما 
couple of the prime«، حيث 
أطلتا بلباس بحر متألق، 
وغطستا عن علو 7 أمتار 

ونصف.
نانس����ي ونيللي نالتا 
تقييما إيجابيا من أعضاء 
إيلي وس����اندرين  اللجنة 
عطاهلل وتودور سباس����و 
وجناحهما  لش����جاعتهما 
بالغط����س، حاصدتان 24 

عالمة لكل منهما.
بلوك »النحل����ة«، أطل 
الثنائي رودولف هالل وأرزة 
الشدياق عن علو 5 أمتار، 
وكانت قفزتهما متناسقة 
بحسب اللجنة التي أعطت 
22 عالمة ألرزة و21 عالمة 
لرودولف، فما كان منهما 
اال أن قدما سلة من العسل 
الصافي كهدي����ة ألعضاء 

اللجنة.
ورغم إصابة املمثل وجيه 
صقر خالل التمرينات، جمعه 
ثنائ����ي الغط����س باملمثلة 
ريتا حاي����ك، فاختارا علو 
ال� 7 أمتار ونصف، وكانت 
الغطس����ة ناجح����ة تقنيا 

نانسي أفيوني نيللي مقدسي 

نوال الزغبي 

طليق أسماء املنور يعزف البيانو ألحالم

ظهر املوزع املوس���يقي التونس���ي عصام 
الشرايطي إلى جانب الفنانة اإلماراتية أحالم 
في حلقة السبت املاضي من أراب آيدول وهو 
يعزف البيانو لها على وقع أغنية »هذا أنا«. 
يذكر ان عصام الشرايطي هو الزوج السابق 
للفنانة املغربية أسماء املنور ووالد ابنها آدم. 

وكانت أس���ماء وعصام قد تزوجا عام 2008 
قبل أن يقع الطالق بينهما وتكتم االثنان عن 

ذلك. 
وكان الشرايطي اعتبر ان األجدر بنيل لقب 
أراب ايدول بالنس���بة إليه هم���ا أحمد جمال 

ومحمد عساف.

طليق أسماء املنور أثناء عزفه مع أحالم 

سلمى رشيد بعد »أراب آيدول«.. 
أخبار عن عالقات حب وزواج

كثرت في اآلونة األخيرة األخبار التي تتناول 
عالقة حب وطلبات زواج للمشتركة املغربية 
في »اراب ايدول« س���لمى رشيد، حيث يتردد 
انها وجدت نفس���ها أمام ث���ري خليجي وهو 
معجب ملحاح تقدم لها بطلب الزواج أكثر من 
مرة عبر حسابها اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعي »تويت���ر«، لكنه لم يتوصل حتى 
الساعة الى أي رد من الشابة املغربية بالرغم من 
اإلغراءات الكثيرة، حيث حاول الثري اخلليجي 

أن يستميل قلب سلمى مبختلف الوعود التي 
أمطرها بها على »تويتر« في مقابل ذلك.

فيما تشير معلومات اخرى الى ان سلمى 
رشيد متشبثة بعالقتها مع رفيق دربها املغربي 
رشاد احلجوي، فيما تدور في كواليس برنامج 
»اراب اي���دول« أخبار ع���ن عالقة حب جتمع 
ما بني محمد عس���اف وسلمى رشيد ويتردد 
انهما س���يعلنان عن العالقة عند حلقة اعالن 

النتائج.

سلمى رشيد 


