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  صرح الكاتب الشاب خليفة الفيلكاوي 
بأن فيلمه «اجلولة األخيرة» والذي يقوم 
ببطولته كل من عبداهللا الطليحي، شهاب 
حاجيــه، منــال اجلاراهللا، شــوق، ومن 
مصر نيرمني ماهر وسليمان عيد، سيبدأ 
عرضه في دور الســينما في الكويت ٣٠ 
اجلاري، وهو من إخراج عمار املوسوي، 
وأشرف على اإلنتاج والتنفيذ محمد حميد 
املوســوي، واستغرق تصويره ١٥ يوما، 

ومدته ١٠٠ دقيقة تقريبا.
  وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي 
وآكشــن، مــع وجــود بعــض املواقــف 
الكوميدية، ويقدم فيه عبداهللا الطليحي 
شخصية «مشاري» شاب كويتي يتعرض 

لكثير من املشــكالت التــي تؤدي به إلى 
السجن وقضاء فترة عقوبة يخرج بعدها 
ملواجهــة املجتمع واحليــاة مما يعرضه 
لكثير من املشكالت، ويتعرف على فتاة 
تعمل في الكويت ويساعدها في مواجهة 
عدد من املشكالت التي تعترضها فتنشأ 
بينهما قصة حب، والفيلم يعد األول الذي 
يتناول قصة شاب كويتي يتصدر بطولة 

«الكيك بوكسينغ».
  وقال الفيلكاوي في تصريح لـ «األنباء»، 
إنهم قاموا بتصوير أغنية خاصة للفيلم 
حتمل الطابع الرومانســي وتتماشى مع 
األحــداث التــي تربــط بني بطــل العمل 
الطليحي والفنانة املصرية نرمني ماهر.
  مــن جانب آخر أكد خليفة الفيلكاوي 
أنه انتهى من كتابة وإجازة نص مسلسل 

يحمل اسم «الكلكچي» وتدور قصته في 
قالــب كوميدي، ويشــارك فــي بطولته 
الفنانون ســلطان الفــرج ومبارك املانع 
وأحمــد العونــان، ويبــدأ تصويره فور 
االســتقرار على اجلهة اإلنتاجية له. كما 

انتهى أيضا من كتابة وإجازة نص الفيلم 
السينمائي «هال بالعيال»، وينتظر إجازة 
نص مسلســل «جرعــات فوضى» وفور 
احلصول عليها سيبدأ اإلعداد لتصويره 

لعرضه في املوسم الرمضاني املقبل. 

 الكاتب خليفة الفيلكاوي 

 بوستر فيلم «اجلولة االخيرة» 

 ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ  

 جديده «هال بالعيال» و«الكلكچي» وينتظر إجازة «جرعات فوضى» 

 خليفة الفيلكاوي: 
  
  

  في دور العرض٣٠ اجلاري 

 ممثلة خليجية بعد ما 
تطلقت حست إنه املنتجني 
ابتعدوا عنها بعدما عرفوا 

سبب طالقها وخايفني 
يتعاملون معاها ألنه 

تصرفاتها مو طبيعية.. 
معاهم حق! 

 مقدمة برامج بعدما 
هاجمت زميلتها في 

مواقع التواصل هااليام 
قاعدة تدقدق على 

زميلتها علشان تعتذر 
منها.. 

  فوق شينها قوات عينها!

 مغني شاب هااليام 
يشعر بانه محارب 

من قبل أشخاص في 
الساحة الغنائية وما يبي 
يواجههم ألنهم مو كفو 

مثل ما يقول.. 
  خير إن شاء اهللا!

 شعور تصرفات  اعتذار 

 سوسن ميخائيل: 
  الدراما السورية أصبحت «شللية وفلوس»! 

 أكدت املمثلة السورية سوسن ميخائيل أن 
«الشللية» كانت أحد أسباب عدم مشاركتها 

في املزيد من األعمال، وقالت: «من ترغب 
في تقــدمي التنــازالت جتد من 

يتبناها ويوصلها ملا تريد، 
وهنــاك دخيــالت علــى 

الفن وهــن من خلقن 
اجلو الفاسد في عالم 
الفــن»، مضيفــة، 
وفق موقع «الفن»: 
«الدراما السورية 
أصبحت نوعا من 
صناعة الفلوس، 
ولم تعد صناعة 

فن نهائيا».
  يشــار إلــى أن 

ميخائيــل اختتمت 
تصوير مشاهدها في 

مسلسل «وحدن» قبل 
أيام، علما أنها شاركت في 

املوسم املاضي بثالثة أعمال 
هي «حكم الهوى» و«بقعة ضوء ١٣» 

و«طوق البنات ٤» و«عطر الشام ٢»، إضافة 
إلى «لست جارية» الذي صور قبل عامني.

  ويعتمد مسلسل «وحدن» على العنصر 

النسائي بشكل أساسي في تأكيد على أن املرأة 
هي الشــجرة واحلياة واألم واألرض، وهي 
الهدف من العمل مع الولوج إلى عقلية 
املرأة الشرقية وكيفية تفكيرها 
وتعاملها مع الوضع بحال 
تغييره حسب املوروث 
الثقافي لديها والبيئة 
التــي  والتــــربية 

نشأت عليها.
  ويشـــــــارك 
ســــــوسن فــي 
العمــل  بطولــة 
كــل من: ناديـن 
خوري وسحـر 
فــوزي وســليم 
صبـــري ورنـــا 
العضم ومرح جبر 
وهناء نصـور وملى 
احلكيم ومتاضر غامن 
ولوريس قزق وحســام 
سكاف وتسنيم باشا وكنان 
العشــعوش ورشــا بــالل وربــا 
الســعدس وســوار داوود وجلني إسماعيل 
ورشا رستم وأمانة والي وفايز قزق وريام 

كفارنة ورهام عزيز وآخرين. 

 بعد فترة صمت.. رسالة قوية من سمية 
ملنتقدي زواجها من أحمد سعد 

 خرجت الفنانة سمية اخلشاب عن صمتها 
للمــرة األولى بعد االنتقادات العديدة التي 
واجهتها خالل الفترة املاضية بسبب زواجها 
من املطرب أحمد سعد ووجهت رسالة لكل 
منتقديها عبر موقع الصور والڤيديوهات 

الشهير «إنستغرام».
  ونشــرت سمية ڤيديو قالت خالله: 
«عايــزة أتكلم معاكم فــي حاجة مهمة 
قــوي، النــاس اللــي بتشــتم أو بتقول 
ألفاظ مــش حلوة على مواقع التواصل 
يــا جماعة احلــروف اللي بتخرج من 
لسانا محسوبة علينا، كل حرف 
حلو بتقوله بيرجعلك تاني 
ألن كله سلف ودين واللي 
بيقول كلمة مش حلوة 

بترجعله تاني».
  وكانت ســمية 
اخلشاب شاركت 
الســباق  فــي 
الرمضـــــاني 
املــــــاضــــي 

مبسلســل 
 « ل حلــــال ا »
وحقـقــــت مــن 
خالله ردود أفعال 

إيجابية. 

«الشللية» كانت أحد أسباب عدم مشاركتها 
في املزيد من األعمال، وقالت: «من ترغب 

في تقــدمي التنــازالت جتد من 
يتبناها ويوصلها ملا تريد، 

وهنــاك دخيــالت علــى 
الفن وهــن من خلقن 

اجلو الفاسد في عالم 
الفــن»، مضيفــة، 
وفق موقع «الفن»: 
«الدراما السورية 
أصبحت نوعا من 
صناعة الفلوس، 
ولم تعد صناعة 

  يشــار إلــى أن 
ميخائيــل اختتمت 

تصوير مشاهدها في 
مسلسل «وحدن» قبل 

أيام، علما أنها شاركت في 
املوسم املاضي بثالثة أعمال 

١٣هي «حكم الهوى» و«بقعة ضوء ١٣هي «حكم الهوى» و«بقعة ضوء ١٣» 
٢» و«عطر الشام ٢» و«عطر الشام ٢»، إضافة  ٤و«طوق البنات ٤و«طوق البنات ٤

هي الشــجرة واحلياة واألم واألرض، وهي 
الهدف من العمل مع الولوج إلى عقلية 
املرأة الشرقية وكيفية تفكيرها 
وتعاملها مع الوضع بحال 
تغييره حسب املوروث 
الثقافي لديها والبيئة 
التــي  والتــــربية 

نشأت عليها.
  ويشـــــــارك 
ســــــوسن فــي 
العمــل  بطولــة 
كــل من: ناديـن 
خوري وسحـر 
فــوزي وســليم 
صبـــري ورنـــا 
العضم ومرح جبر 
وهناء نصـور وملى 
احلكيم ومتاضر غامن 
ولوريس قزق وحســام 
سكاف وتسنيم باشا وكنان 
العشــعوش ورشــا بــالل وربــا 
الســعدس وســوار داوود وجلني إسماعيل 

 فنانون: أدوار ضيوف الشرف «متعة» 
  وال تقل عن البطولة املطلقة 

 القاهــرة- أ ش أ: ال ميانــع بعض الفنانني في 
الظهور كضيوف شرف في أفالم سينمائية حتى 
ولو مبشــهد واحد فقط طاملــا أن الدور مؤثر في 
األحداث، ويرون في تقدمي أدوار ضيوف الشرف 

«متعة» ال تقل عن البطولة. 
  ويعد الفنان باســم السمرة من هؤالء الفنانني 

الذين أبدوا هذه الرغبة، معربا عن سعادته 
الكبيرة بالظهور بدور ضيف شرف 

في فيلم «هروب اضطراري»، الذي 
عرض مؤخــرا بــدور العرض 
الســينمائية، وقال الســمرة: 
«ليست لدي مشكلة في الظهور 
كضيف شرف في أي عمل فني 
حتى ولو مبشهد واحد فقط، 
طاملــا أن الدور الــذي أقدمه ال 

ينتقص مني ومؤثر في أحداث 
العمل».

  وأضــاف أن ظهوره في «هروب 
اضطراري» كان من خالل املشــاهد 

التــي حتكــي القصة الرئيســية 
للعمل، فضال عن مشاركة أحمد 
السقا وأمير كرارة والكثير من 
النجوم فــي هذا العمل، الفتا 
إلى أن الفيلــم حقق إيرادات 
عالية وبالتالي املشاركة فيه 

تعتبر جناحا.
  وال تتــردد الفنانة درة في 

قبول دور «ضيف شــرف» في 
أي عمــل فني ما دام الدور يقدمها 

بشــكل جيد وال ينتقص منها شيئا، 
مؤكدة أنها ال تهتم بحجم الدور بقدر أهميته 

بالنسبة إلى العمل، وليس لديها مانع في املشاركة 
كضيفة شرف في أي عمل فني، معربة عن سعادتها 
باشتراكها كضيف شرف في فيلم «الشيخ جاكسون»، 
الــذي عرض في مهرجان اجلونة الســينمائي في 
دورته األولى التي عقدت سبتمبر املاضي. وقالت 

درة، عبر حســابها الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي: «أحيانا متعة تقدمي 
دور كضيفة شرف ال يقل عن متعة القيام 

ببطولة».
  ويخوض الفنان حســن الرداد جتربة 
جديدة من خالل مشــاركته كضيف شرف 

في فيلم «كارما» مع املخرج خالد 
يوســف، ويقــول إنه ســعيد 

مبشاركته في العمل ألن ظهور 
الفنان كضيف شرف ال يقلل 
من قيمته بل يعد إضافة 
له، حيث يظهــر وكأنه 

فاكهــة للعمــل، مرجعا 
السبب في وجود أكثر من 

فنان كضيف شرف في الفيلم 
إلى طبيعة العمل التي فرضت 
ذلك، وأن املســألة ليست مجرد 
حشد جنوم، معتبرا أن فكرة الظهور 
كضيف شرف فيها تقدير واعتراف 

للفنان بأن له قيمة ورصيدا عند 
اجلمهور، مضيفا: «عند 

االســتعانة بفنــان 
كضيــف شــرف 

فإن هذا يعني 
وصــل  أنــه 
إلــى درجــة 
من النجومية 
وضعته في هذه 

املكانة».
  ويشارك في بطولة 

فيلــم «كارمــا»، املقرر طرحه 
خالل موسم رأس السنة، عمرو سعد، 

غادة عبدالرازق، زينة، وفاء عامر، ماجد 
املصري، مجدي كامل، خالد الصاوي، 
دالل عبدالعزيز، وعدد آخر من النجوم، 

ومن إخراج خالد يوسف. 

 درة 

 حسن 
الرداد 

 للمرة األولى.. جنوى تغني باللهجة املصرية 
 يتم تداول مقطع ڤيديو للفنانة اللبنانية جنوى 
كــرم وهي تغني باللهجــة املصرية ألول مرة في 
حفل جماهيري علني. وغنت جنوى، التي شاركت 
الفنان فارس كرم في إحياء حفل «مومينتس» في 
فندق انتركونتيننتال دبي، بناء على رغبة اجلمهور 
مقطعــا من أغنية أم كلثوم «أمل حياتي» وســط 
تصفيق احلاضرين الذين أبدوا إعجابهم بأدائها.

  ويعرف عن جنوى كرم متسكها بالغناء باللهجة 
اللبنانية وهي تعد من بني الفنانني اللبنانيني 
القالئــل الذيــن 
ا  متســكو
بالغناء 

باللهجة اللبنانية فقط، حتى انها تعرضت لهجوم 
عندما قالت: «عندما يغني محمد عبده وعمرو دياب 
اللهجة اللبنانية ميكن أن أغني اللون املصري أو 
اخلليجي»، ويومها أوضحت موقفها من هذا الكالم، 
وقالــت إن كل فنان يجيــد الغناء بلهجته احمللية 
أكثر من غنائه باللهجات األخرى، وهي حتترم كل 
اللهجات ولكنها أكثر متكنا بأداء اللون اللبناني، 

وهو ملعبها وهي «ريسة» فيه.
  ونشطت جنوى خالل الفترة األخيرة فنيا من 
خالل إحياء مجموعة من احلفالت من بينها حفل 
في األردن أحيته في ٥ أكتوبر املاضي، وحفل آخر 
أقيم ١٤ من الشــهر نفســه في واليــة كاليفورنيا 
بالواليات املتحدة ومت تكرميها فيه، وكان احلفل، 
وفق موقع «سيدتي نت»، خيريا وشاركت جنوى 
فيه إلى جانب مجموعة من النجوم العامليني من 
بينهم شارون ستون وأندي غارسيا وأقامته جمعية 
«أمديست» وهي جمعية تعنى مبساعدة الطالب 

املتفوقني على متابعة حتصيلهم العلمي.
  اجلدير بالذكر أن آخر أعمال جنوى كرم 
كان ألبــوم «منــي إلك» الــذي أهدته إلى 
روح شقيقها احلاج نقوال الذي رحل 
بشكل مفاجئ في بداية العام احلالي، 
واأللبــوم يضم ٨ أغنيات باللهجة 
اللبنانية هــي «مني إلك، يحرق 
قلبك، على نوم عيني، تعا بورد 
بقلبي، نزلــت البحر، الدنيا 
حتديت، آه من الغرام، قمر 

العشاق». 

 جنوى كرم 

  وأضــاف أن ظهوره في «هروب   وأضــاف أن ظهوره في «هروب 
اضطراري» كان من خالل املشــاهد اضطراري» كان من خالل املشــاهد 

التــي حتكــي القصة الرئيســية التــي حتكــي القصة الرئيســية 
للعمل، فضال عن مشاركة أحمد 
السقا وأمير كرارة والكثير من 
النجوم فــي هذا العمل، الفتا 
إلى أن الفيلــم حقق إيرادات 
عالية وبالتالي املشاركة فيه 

  وال تتــردد الفنانة درة في 
قبول دور «ضيف شــرف» في 

أي عمــل فني ما دام الدور يقدمها 
بشــكل جيد وال ينتقص منها شيئا، 

مؤكدة أنها ال تهتم بحجم الدور بقدر أهميته 

ذلك، وأن املســألة ليست مجرد 
حشد جنوم، معتبرا أن فكرة الظهور 
كضيف شرف فيها تقدير واعتراف 

للفنان بأن له قيمة ورصيدا عند للفنان بأن له قيمة ورصيدا عند 
اجلمهور، مضيفا: «عند 

االســتعانة بفنــان 
كضيــف شــرف 

فإن هذا يعني 
وصــل  أنــه 
إلــى درجــة 
من النجومية 
وضعته في هذه 

املكانة».
  ويشارك في بطولة 

فيلــم «كارمــا»، املقرر طرحه 

 باسم 
السمرة 


