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حبيب التزام الصمت 
رغم حزنه ألن 

دياب صديقه

يصور مشاهده في تركيا مبشاركة نور وحبيب احلبيب

طارق العلي يشارك ناصر القصبي 
في »سيلفي2« للمرة األولى

أحمد الفضلي

يقيم الفن��ان القدير طارق العلي حاليا في 
إحدى مناطق مدينة اس��طنبول التي تش��هد 
اس��تضافة فريق عمل املسلس��ل الكوميدي 
الس��عودي »س��يلفي 2« بقيادة الكوميديان 
السعودي القدير ناصر القصبي، حيث يصور 
اجلزء الثاني للعمل بع��د النجاح الكبير الذي 
حققه في نسخته االولى التي عرضت رمضان 

املاضي عبر قناة »ام بي سي«.
ويجمع املسلس��ل وللمرة االولى النجمني 
العل��ي والقصب��ي اللذين لم يس��بق لهما ان 
اجتمعا في عمل فني على امتداد مش��وارهما 
في الكوميديا اخلليجية واملمتد لعشرات السنني، 
وسيشارك العلي في املسلسل في بطولة احدى 
احللقات التي تصور مشاهدها بالكامل في عدد 
من املدن التركية، وستشاركه في بطولة احللقة 
الفنانة نور التي تسجل هي االخرى املشاركة 

االولى في أعمال القصبي. 
ومن املقرر ان يلعب طارق دور البطولة في 
احللقة التي ترصد مش��اكل ويوميات السياح 
العرب في املدن التركية التي باتت وجه ألغلب 
اخلليجيني في الفترة املاضية، وسيغلب على 
احللقة الطابع الكوميدي االجتماعي اللون املفضل 
لطارق، وستشهد أيضا مشاركة النجم السعودي 

حبيب احلبيب الذي س��بق وان شارك طارق 
في بطولة حلقات من سلسلة حلقات املسلسل 

الكوميدي »الفلتة« وشكلوا ثنائيا رائعا. 
ويعد انضمام طارق الى طاقم مسلس��ل 
»سيلفي 2« اضافة كبيرة للعمل، الذي يجمع 
كوكبة من جنوم الكوميديا السعودية واخلليجية، 
ويصور ما بني تركيا والرياض بإشراف املؤلف 
خلف احلربي الذي لم يخرج في اجلزء الثاني 
عن أجواء اجلزء االول والتي كانت عبارة عن 
حلقات متصلة ومنفصلة ترصد هموم ومشاكل 
املواطن اخلليجي بشكل عام والسعودي بشكل 
خاص داخل وخارج بالده، وحققت النس��خة 
االولى للعمل نسبة مشاهده عالية، حيث صنف 
ضمن قائمة أفضل االعمال اخلليجية في السباق 

الرمضاني املاضي. 
ومن املنتظر ان يضم املسلس��ل أس��ماء 
أخرى من جنوم الكوميديا الكويتية السعودية 
واخلليجية منهم خالف حبيب احلبيب: بشير 
الغنيم ورمياس منصور وشيالء سبت وغيرهم 

من النجوم.
يذكر ان الفنان طارق العلي عاد قريبا قبل 
أي��ام قادما من الصومال في رحلة إنس��انية 
إلغاثة املنكوبني من املجاعة هناك بالتعاون مع 
احدى اجلمعيات اخليرية اإلس��المية وقدموا 

املساعدات وتبرعات أهل الكويت لهم.

طارق العلي وناصر القصبي وحبيب احلبيب

النجم طارق العلي

مروى تنقلب على غادة عبدالرازق: 
حذفوا مشاهدي لصاحلها!

أعرب��ت الفنانة اللبناني��ة مروى عن 
غضبها من فيلم »اللي اختش��وا ماتوا« 
مؤك��دة أنه مت حذف 50% من مش��اهدها 
بالفيل��م لصالح بطلة العمل النجمة غادة 

عبدالرازق.
وهو ما نفاه مخرج الفيلم 

إسماعيل فاروق، مؤكدا أنه 
لم يحذف إال 4 مشاهد 

تتعل��ق  لض��رورة 
الدرامي  بالس��ياق 

للعمل. 
وأبدى فاروق 
دهشته من مزاعم 
اللبنانية،  مروى 
خاصة أنها تلعب 
دورا رئيسيا من 
النسائية  األدوار 
بالفيلم، متسائال: 
»إذا كان دور مروى 
اللبنانية الذي ظهر 

الشاش��ة مت  عل��ى 
حذف نصفه، فمعنى 

هذا أن دورها أكبر من 
دور غادة عبدالرازق«.

وشدد فاري، في تصريحات 
له، على أنه كان حريصا منذ بداية 

العمل على أن يكون هناك نوعا من العدالة 
في توزيع مساحات ظهور الشخصيات، 
ألن الفيلم يتناول قضايا نس��ائية، وكل 

شخصية تعبر عن واقع معني، مؤكدا أن 
حذف املشاهد في املونتاج يرجع إلى رؤية 
املخرج وال عالقة للممثلني بهذه املسألة، 
فضال عن جميع املمثلني مت حذف مشاهد 

لهم وفقا للسياق الدرامي للعمل.
ويأتي ذلك بعدما أش��ادت 
اللبنانية بعالقتها  مروى 
ببطل��ة العم��ل غ��ادة 
إذ كتبت  عبدالرازق، 
على صفحتها باحد 
التواصل  مواق��ع 
االجتماع��ي قبل 
عرض الفيلم: »دي 
تالت مرة نتقابل 
في عمل مع غادة 
عبدالرازق، وكل 
أنا  م��ا نلتق��ي 
وغ��ادة نتحدث 
عن برج شخصية 
السرطان عن حظه 
في كل س��نة، وده 
عش��ان أنا وهي من 

نفس البرج«.
وأضافت مروى: »غادة 
إنسانة طبيعية، تلقائية، حتب 
الناس، لطيفة جدا، واثقة من نفسها، 
شعرت أنها قريبة من شخصيتي، وقريبة 
على قلبي، ربي يوفقها ويزيدها، من جناح 

مروىلنجاح يا غالية«.

السدحان: تسليم »مستر كاش« 
للتلفزيون سيكون قبل رمضان

نواف السدحان مع املخرج أسد فوالدكار يتابعان تصوير أحد املشاهد

األب الروحي للعمل بداية من 
النص مرورا باإلنتاج وحتى 
الرؤية  أن  التمثيل، وأوضح 
كانت مش���تركة بني اجلميع 
في إطار فريق واحد يسعى 
للنجاح وتقدمي األفضل سواء 
م���ن التلفزيون أو الكتاب أو 

الفنانني أو املخرج.
ولف���ت الس���دحان، ف���ي 
تصريحات صحافية له، إلى 
أن التصوير يتم بوتيرة جيدة 
وأن العمل سينتهي تصويره 
بني الرياض وجدة والقاهرة 
وتسليمه للتلفزيون السعودي 
قبل رمضان بوقت كاف، حيث 
إن املونت���اج وباقي األعمال 
بالت���وازي مع  الفني���ة تتم 
التصوير، وبني أن الكواليس 

عب���ر الفن���ان املص���ري 
مصطف���ى فهمي، عن غضبه 
العديد  انتش���ار  الشديد من 
التي حتمل  من الصفح���ات 
اس���مه على مواقع التواصل 

االجتماعي.

القنوات اخلليجية  دي«على 
الفنانة  واملصري���ة، ق���ررت 
أروى أخذ اس���تراحة محارب 
في مجال اإلع���ام، والعودة 
بقوة لعالم الغناء، وقامت منذ 
أيام بإطاق أغنية »سينغل« 
بعنوان »أنا سعودي« حتية 
منها للمملكة وشعبها، وقالت 
أروى: أنا في استراحة محارب 
من اإلع���ام، ألنني تعبت من 
العمل، والضغط الذي تعرضت 
إليه من البرامج الضخمة التي 

بني الفنان���ني والفنيني وكل 
العاملني في املسلسل تدور في 

إطار من التقدير واالحترام.
وأكد السدحان أنه يتم في 
هذا العمل استخدام كاميرات 
وعدس���ات متطورة وتقنية 
السينما حتت إدارة إخراجية 
وإنتاجي���ة محترفة وراقية، 
معبرا عن س���عادته بالعمل 
كمشرف على مسلسل إنتاجيا 
للمرة الثانية بعد »هذا حنا« - 
وليس مسلسل »طالع نازل« 
كما نشر في تقرير سابق - 
العمل رضا  متمنيا أن يلقى 
اجلمه���ور وأن يكون إضافة 

للدراما السعودية.
يشار إلى أن »مستر كاش« 
من إنتاج مؤسسة فن احمللية 
لإلنتاج الفني التابعة للفنان 
عبداهلل الس���دحان، وتأليف 
ورشة نص تتكون من عنبر 
الراشد  الدوسري وحس���ني 
بإشراف عبداهلل السدحان، 
وإخراج أسد فوالدكار، وبطولة: 
الس���دحان ومحمد  عبداهلل 
العيسى ويوس���ف اجلراح 
وماجد مطرب فواز ومشعل 
الس���لمان  املطي���ري وليلى 
وأميرة محمد وشمعة محمد 
ومروة محمد وعبداحملس���ن 

النمر وأمينة العلي.

وقال فهمي، عبر صفحته 
الشخصية مبوقع »فيسبوك«: 
»صب���اح اخلير، وكل س���نة 
وانتم طيب���ني بعيد الربيع، 
عايز أؤكد بس أنه لألس���ف 
ناس بلغتني إن في أشخاص 
منتحلني شخصيتي وعاملني 
أكونت باسمي وصورتي، أنا 
بكرر الل���ي قلته قبل كده لو 

فاكرين ده«.
وأضاف: »أنا ما عنديش 
غي���ر األكونت ده وبس، وما 
الفيسبوك،  فيش غيره على 
عش���ان كده أنا مش مسؤول 
عن أي تصرف من أي شخص 
مزيف زي ده، وباملناس���بة 
شقيقي حس���ني ما عندوش 
الفيس���بوك  أي أكونت على 

أساسا«.

قدمتها وأجريت خالها حوارات 
مع أكبر جنوم العالم العربي، 
وهذا عم���ل مرهق للغاية لي 
كمقدمة، بجانب مش���اركتي 
في اإلعداد، وبرنامجي األخير 
»الليلة دي« لم يكن س���ها، 
وحقق جناحا كبيرا وأصداء 
واس���عة، والنج���وم الذي���ن 
اس���تضفتهم كانوا مرتاحني 
وحتدثوا بقلب مفتوح، وحتى 
اآلن الزالت الكثير من احللقات 
حتقق مش���اهدات عالية على 

»اليوتيوب«.
وعن جتربة التمثيل وهل 
تفكر في خوضها، ردت أروى، 
حس���ب موقع »سيدتي نت«: 
أحب التمثيل، وأعتقد أنه ذاكرة 
للمطرب تسهم في إطالة عمره 
الفني، وبالفعل، أفكر في خوض 
جتربة التمثيل، ولكن بشرط 
العمل جيدا، وأقدم  أن يكون 

فيه دورا مميزا أقتنع به.
وتابع���ت: ع���رض عل���ي 
العديد م���ن األعمال في مصر 
واخلليج كبط���والت، ولكن 
املش���كلة أن أغلب ما يعرض 
علي ش���خصية فتاة لبنانية 
أو عربية تعي���ش في مصر 
أو دور مطربة أو إعامية في 
مسلسل وأنا أمتنى أن أقدم دور 
فتاة مصرية ألنني قادرة على 
جتسيد هذه الشخصية، بدليل 
أن قناة »cbc« اقتنعت بأنني 
أستطيع أن أقدم برنامجا في 
مصر- واحلمد هلل - »كسر 
الدنيا«، رغم أن املشهور عني 

أنني فنانة خليجية.

الس���دحان،  صرح نواف 
العام على مسلسل  املشرف 
»مس���تر كاش« م���ن بطولة 
الفن���ان عب���داهلل  وإنت���اج 
الس���دحان ويع���رض خال 
ش���هر رمضان املقب���ل على 
القناة السعودية األولى، بأنه 
استمتع بالعمل مع مجموعة 
مميزة من الفنانني الكبار في 
السعودية واخلليج، معتبرا 
أن الفنان عبداهلل السدحان هو 

بع���د جناحها ف���ي تقدمي 
التلفزيونية خال  البرام���ج 
القليلة املاضية،  الس���نوات 
ومنه���ا: »آخ���ر م���ن يعلم« 
و»خليه���ا علين���ا« و»الليلة 

عبداهلل السدحان

مصطفى فهمي

أروى

أروى: قررت االبتعاد عن تقدمي البرامج

سر غضب مصطفى فهمي

اتهام عمرو دياب بخطف أغنية من حسام حبيب

بحسب البيان: »كانت ألنه 
أخذ األغنية ولم يس���تأذن 
حس���ام الذي ق���رر إغاق 
هاتفه«، وذكر أحد املقربني 
منه ان هذه األغنية قام حسام 
بأخذ رأي عمرو بها وكان قد 
وضعها في ألبومه اجلديد، 
وبعد فترة طلب عمرو من 

حسام األغنية ليضمها إلى 
ألبومه ألن���ه يجهز األلبوم 
هذه األيام، ولكن حس���ام 
اعتذر ألنها من ضمن ألبومه 
املقرر طرحه قريبا، واعتقد 
انتهى  حسام أن املوضوع 
ليفاج���ئ بأغنيته بصوت 

صديقه عمرو دياب.

الصديق املق���رب له، وألن 
حسام حبيب يعتبر الفنان 
األقرب لعمرو دياب والذي 
يأخذ رأيه أيضا في مزيكا 
ألبوماته وهذا ما جعل عمرو 
دياب يقدم شكرا خاصا له 

في ألبومه املاضي«.
ولك���ن صدمة حس���ام 

فوج���يء صحافي���ون 
مصريون ببي���ان مجهول 
املصدر يصلهم عبر بريدهم 
الفنان  اإللكترون���ي، يتهم 
عمرو دياب بخطف أغنية 

من الفنان حسام حبيب.
ونشرت مواقع الكترونية 
البيان، وجاء فيه: »كعادته 
ألبوم  اقت���راب  الدائمة مع 
جنمه املفضل وصديقه عمرو 
دياب، يجتمع حسام حبيب 
م���ع أصدقائه لاس���تمتاع 
باأللبوم اجلديد ولكن كانت 
الصدمة حلسام وهو يستمع 
إلى »سيمبيل« األلبوم، وإذا 
به يستمع ألغنية خاصة به 
وه���ي متواجدة بالفعل في 
ألبومه القادم ولكن بصوت 

عمرو«.
وأضاف البيان: »وبرغم 
حزن حس���ام إال انه التزم 
الصم���ت ألن عم���رو دياب 
بالنسبة له الفنان والصديق 
املقرب والذي يعود إليه دائما 
في النصيحة واملشورة ألنه 

عمرو ديابحسام حبيب

غادة عبدالرازق 


