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طوني عيسى: لست  من النوع الذي يندم علــى شيء .. وأريد دوراً يأسر املشاهدين
واحد لن أسميه قطعت عالقتي 

به نهائيا خلالف مهني.

الى أي مدى تصيب توقعاتك 
إزاء مسلسل معني تشارك في 

بطولته؟
٭ املمثــل الذكي هــو الذي يقرأ 
بني السطور ويدرك مسبقا مسار 
العمل ونتيجته، رغم ذلك تظل 
هنــاك عوامل مؤثــرة كظروف 
االنتاج وتوقيــت عرض العمل 
واحملطــة التي ســيعرض على 

شاشتها.

أي ممثلني تتطلع ألن جتمعك 
بهم أعمال مشتركة؟

٭ أحــب أن جتمعنــي أعمال 
بيوســف اخلــال وكارلــوس 
عــازار، وســيرين عبدالنور 
من األســماء التي أحب أيضا 

العمل معها.

مع أي ممثلة فضلت التجربة؟
٭ ال أفضلية السم معني ألن كل 
عمل له خصوصيته، مع نادين 
نسيب جنيم التجربة كانت جميلة 
في »سمرا« وقد أعطت الدور قيمة 
كبيرة، كذلك األمر مع ماغي أبو 
غصن في مسلسل »كفى« وورد 
اخلال في مسلسل »عشق النساء« 
وجوي خوري في »محرومني«.

هل توافق على جتسيد 
دور ليس بطولة أولى؟

٭ أوافق شرط أن ينطوي الدور 
على أبعاد وأكون قادرا على صنع 
حالــة مــن خالله، في مسلســل 
»الهيبــة« مثال صحيــح أن تيم 
حسن هو البطل، لكن ثمة أدوارا 
صنعت حاالت خاصة مثل الدور 
الذي جســده عبدو شاهني، في 
مسلسل »باب احلارة« أيضا ثمة 
أدوار صغيرة رســخت وتركت 

أثرا لدى الناس.

أدوارك في الكثير من األعمال 
العربية املشتركة مثل »عاقات 

خاصة« و»مذكرات عشيقة 
سابقة« و»اتهام« وغيرها ماذا 

أضافت اليك؟
٭ وسعت انتشــاري في اخلارج 
»وكبرت« اســمي، هذه املشــاركة 

باختصار خدمتني كثيرا.

بني التمثيل والغناء أيهما تختار؟
٭ أختار التمثيل، أما الغناء فقد 
استجد بعد مشاركتي وجناحي في 
برنامج »ديو املشاهير«، البداية 
الرسمية كانت مع أغنية »كانوا 
القمر« التــي أردتها اهداء لروح 
صديقــي الراحل عصــام بريدي 
وحاليــا أنا أحيــي احلفالت في 
لبنان وخارجه وأشكر اهلل على 

كل شيء.

 Project« أطلت أخيرا إليسا على جمهورها من خال برنامج
Runway« بإطالة الفتة للغاية، حيث ارتدت فستانا أسود من 
تصميــم مصمم األزياء اللبناني العاملي إيلي صعب، وهو أحد 

أعضاء جلنة التحكيم في البرنامج.
وبعد أن انتشرت صور إليسا بالفستان الذي ارتدته خال 
الظهور في حلقة البرنامج، نشر جمهور الفنانة ياسمني عبدالعزيز 
صورة تظهر فيها وهي مرتدية نفس الفستان الذي صممه إيلي 
صعب، حيث ظهرت به أخيرا خال أحد التكرميات الفنية لها ما 
جعل جمهور ياسمني يعلق عبر »السوشيال ميديا« بأن إليسا 

قلدت زي ياسمني نفسها.
وعن اتهام جمهور ياســمني إلليسا بتقليد إطالة 
جنمتهــم املفضلة، أكد أمني أبي ياغــي مدير أعمال 
إليسا، في تصريحات صحافية له، أنهم لم يروا ياسمني 
عبدالعزيز مرتدية الفستان، وأشار إلى أن إليسا لم 
تقلد في حياتها أحدا وما يشــاع بشأن هذا كام ال 

فائدة منه.
وانتشر ڤيديو أخيرا ظهرت من خاله إليسا برفقة 
الفنانة يسرا واملطرب »أبو« والفنانة نانسي عجرم، 

حيث غنوا معا جميعا أغنية »3 دقات«.
وأكد أمني أبي ياغي أن إليسا حتب هذه األغنية 
وتراها من األغنيات اجليدة، كما اجتمعوا في بيروت 
بحضور مصمم األزياء إيلي صعب، الذي جتمعه صداقة 

بهؤالء النجوم جميعا.
 Carpool« وأنهت الفنانة إليسا تصوير حلقتها في برنامج
Karaoke« بنسخته العربية، حيث نشرت ڤيديو أثناء خوضها 
إحدى املغامرات في البرنامج، الذي من املقرر أن تذاع أولى 
حلقاته األحد املقبل عبر شاشة تلفزيون دبي، كما ظهرت 
إليسا في إعان البرنامج وهي تغني أغنية »3 دقات« أثناء 

وجودها في سيارة مع مقدم البرنامج هشام الهويش.

أشخاص غير متوقعني أعادوا جنات إلى عملها!
حزن كبير عاشته الفنانة املغربية جنات 
عقب وفاة والدها قبل أشهر قليلة، وهو ما 
جعلها تبتعد قليال، ولكنها أخيرا شــاركت 
جمهورهــا بأغنية »مامــا افريكا«، في حفل 
افتتاح بطولة أفريقيــا لكرة القدم لالعبني 
احملليني قبل أن تستعد للعودة إلى نشاطها 

الفني مجددا خالل الفترة املقبلة.

وفي تصريحات لها، قالت جنات إن الفضل 
في العودة يرجع جلمهورها، حيث ساندها 
محبوها ودعموها طوال الفترة املاضية وكانوا 
لها الدعم في غيابها، وهو ما جعلها تتحمس 
كثيرا للعودة، مؤكدة أنها ال ميكن أن ينتهي 
احلزن بداخلها لرحيل والدها، لكن ال بد من 

أن تعود لعملها.

وأضافت جنات: أشكر كل جمهوري الذي 
فاجأني بالســؤال عني وأيضا معايدتي في 
يوم ميالدي وهو ما أسعدني كثيرا، وال أنكر 
أن ما مييز »السوشيال ميديا« هو التواصل 
الدائم مع »الفانز« حيث أحرص دائما على 
التواصل معهم، الفتة الى انها بدأت بالفعل 
بالتجهيز أللبومها اجلديد الذي تختار أغنياته.

إليسا تتجاهل االتهامات 
وتخـوض مغـامرة جديـدة!

بسبب احلالة الصحية

» الزعيم « عادل إمام 
يدرس اعتزال الدراما التلفزيونية

القاهرة ـ محمد صالح

تــرددت أنبــاء من بعــض املقربني من 
»الزعيم« عادل إمام )7٨ عاما( انه بصدد 
اتخاذ قرار باعتــزال الدراما التلفزيونية 
بشكل نهائي واالكتفاء بالعودة للسينما مع 
تقدمي فيلم سينمائي واحد سنويا بسبب 
احلالــة الصحية له، حيث يعاني بشــدة 
من التصوير ملسلسالته ملدة تصل الى 4 
شهور على األقل، ويضطر كثيرا الى إلغاء 
التصوير بسبب عدم قدرته على الوقوف 
أمــام الكاميرا، وهو مــا صادفه في معظم 
أعماله الدرامية الرمضانية في الســنوات 
املاضية، خاصة مسلسالت »عفاريت عدلي 

عالم، مأمون وشركاه، أستاذ ورئيس قسم، 
العراف، صاحــب الســعادة، فرقة ناجي 
عطااهلل«، وما زاد من شائعة اعتزاله الدرامي 
قراره بنقل تصوير معظم مشاهد مسلسله 
اجلديد »عوالم خفية« الى قصره اخلاص 
الذي يقيم به في منطقة املنصورية، جتنبا 

إلجهاده.
ومسلسل »عوالم خفية« بطولة عادل 
إمام وصالح عبداهلل وهبة مجدي وبشرى 
ومي سليم، ونبيل احللفاوي، تأليف ورشة 
مكونة مــن أمني جمال ومحمــود حمدان 
ومحمد محرز، وإخراج وإنتاج جنله رامي 
إمام، الذي نحج في بيع العمل حصريا الى 

التلفزيون السعودي.

عادل إمام

التصوير سينطلق نهاية الشهر الجاري

ميساء وعابد وكاريس.. ينضمون لنجوم »هارون الرشيد«

ال يزال املخرج عبدالباري 
أبو اخلير يتابع التحضيرات 
لالنطالق بتصوير املسلسل 
التاريخي »هارون الرشيد« 
للكاتب عثمان جحى وإنتاج 

شركة »غولدن الين«.
وعلــى صعيــد جنــوم 
العمــل وبعــد االتفــاق مع 
الفنــان قصي خولــي ألداء 
شخصية اخلليفة »هارون 
الرشــيد«، تواصل الشركة 
املنتجة إبرام التعاقدات مع 
جنوم جــدد لالنضمام الى 

املسلســل، وذكــرت تقارير 
صحافية أن ميساء مغربي 
قد وقعت عقــود انضمامها 
للعمــل لتأديــة شــخصية 
»العباسة« شقيقة »هارون 
الرشيد« والتي كان لها دور 
كبير في حياته، حيث تدور 
حولها أحداث مهمة في العمل.
ومــن النجــوم املوقعني 
على املسلسل، عابد فهد الذي 
كان مرشحا ألداء شخصية 
الرشــيد« إال أن  »هــارون 
مشاركته في العمل ستكون 

من خالل شــخصية الهادي 
»أمير املؤمنني« وهو شقيق 

اخلليفة هارون الرشيد.
أما كاريس بشار فستكون 
املسلســل  فــي  حاضــرة 
بشــخصية »زبيدة« زوجة 
»هارون الرشــيد«، في حني 
أن ياســر املصري سيؤدي 
شخصية »يحيى البرمكي«.

وأكد املخرج السوري عبد 
الباري أبو اخلير أن هؤالء 
النجــوم قد وقعــوا بالفعل 
على عقود مشاركتهم بالعمل 

وأن املفاوضــات جارية مع 
جنوم آخرين، ولفت إلى أن 
التصوير ســينطلق نهاية 
الشــهر اجلاري، متوقعا أن 
يستغرق التصوير أقل من 

مائة يوم.
وأوضـــــــح املخـــــرج 
أبــو اخلير أن  عبدالبــاري 
العمل سيركز على اجلانب 
اإلنســاني وحيــاة هــارون 
الرشيد واألطماع والصراع 
على كرســي اخلالفة ضمن 

أسلوب مشوق.

كاريس بشار عابد فهد ميساء مغربي

عبدالباري: 
العمل سيركز 
على اجلانب 

اإلنساني واألطماع 
والصراع على كرسي 

اخلالفة

الدباس لـ »األنباء«: املسرح الكويتي يستفزني!
@Mefrehs - مفرح الشمري

ثّمنت جنمة املسرح األردني أمل الدباس دعوة املعهد العالي للفنون املسرحية 
حلضور أنشطة مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكادميي بدورته الثامنة التي 

انتهت قبل أيام، مشــيدة بحفل افتتاحه املبهر والذي أثبت ان املســرح 
هو »احلياة«.

وقالت أمل لـ »األنباء«، التي استضافتها على هامش املهرجان، 
انها سعدت مبا شــاهدته من عروض طالبية مسرحية سواء 
لطلبة على مقاعد الدراسة او خريجي املعهد، خصوصا انها 
املرة األولى التي حتضر فيها هذا املهرجان الذي وصل صيته 
لشــتى الدول العربية والدولية ألنــه مهرجان متخصص، 
معتبــرة ذلك ميزة لهذا املهرجان بســبب ندرة املهرجانات 

املتخصصة خصوصا في املسرح.
وعن انطباعها مبا شاهدته من عروض في املهرجان، ذكرت 

انها فوجئت بتلك العروض من ناحية اإلخراج والسينوغرافيا 
التي أدهشــتها فــي جميع العروض، وقالــت ان هذا يدل على 

اهتمام أعضاء هيئة التدريس في املعهد على إيجاد جيل مسرحي 
متفهم ملتطلبات املسرح في الفترة احلالية في ظل التكنولوجيا التي 

نعيشها اآلن وكيفية تسخيرها في العروض املسرحية.
وأضافت: ما شــاهدته من الطلبة وخريجي املعهد العالي للفنون املســرحية 
يفوق الوصف ويصل ملرحلة االحتراف من وجهة نظري، وهذا أمر يبشر باخلير 
للمسرح الكويتي بأنه ميتلك طاقات شبابية قادرة على قيادة احلركة املسرحية 

الكويتية الرائدة في املنطقة، مشيرة الى ان ما ينقص تلك العروض التي شاهدتها 
هي االشتغال على املمثل أكثر في جتاربهم املقبلة ألن املمثل أحد العناصر املهمة 

في توصيل فكرة العرض للمتلقي بكل أريحية.
وحول رأيها في املسرح الكويتي بشكل عام، أوضحت ان شهادتها مجروحة 
فيه، وذلك حلضورها للعديد من املهرجانات التي ينظمها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب. وتابعت: املسرح الكويتي يستفزني كثيرا 
كممثلة، وذلك لالهتمام الذي أراه من قبل املسؤولني عليه، وهذا 
ليس بغريب على مسؤولي بلد يهتم بالفنون والثقافة بشكل 
عام في الوطن العربي واصبح رائدا بذلك بعد جمهورية مصر 
العربية، وانا لألمانه أعشق األعمال املسرحية الكويتية النها 
أعمال حتمل بني طياتها الكثير من األفكار املبتكرة من ناحية 
الفكرة والتنفيذ، وهلل احلمد لدي الكثير من األصدقاء فيه 
وبإذن اهلل أقدم معهم عمال مسرحيا في املستقبل القريب، 
خصوصا انه دار حديث بيني وبني عدد من املسرحيني على 

هذا املوضوع.
وبخصــوص أعمالها املســرحية والتلفزيونية في األردن، 
قالت ان هذه السنة »سنة قحط« بالنسبة لها لعدم تقدميها عمال 
مسرحيا طوال الفترة املاضية، وهذا يرجع الى بعض االرتباطات لديها.
وأما بالنسبة للتلفزيون، فلفتت الى ان لديها عمال ريفيا يتحدث عن 
البيئة ســتصوره الشهر املقبل، باإلضافة الى انتهائها من تصوير اجلزء الرابع 
من مسلســل »ذباح غليص« الذي سيعرض في شهر رمضان املقبل على شاشة 

التلفزيون األردني وعدة محطات فضائية عربية.

ثمّنت دعوة املعهد العالي للفنون املسرحية حلضور »األكادميي 8«
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