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أميرة محمد: هذا سبب اعتذاري للجمهور السعودي
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قالــت الفنانة البحرينية أميرة محمد، إن 
جتربتها الدرامية لهذا العام كانت قوية خاصة 
أن جاءت بعد غياب لفترة عن األعمال الدرامية، 
خاصة أن كل مسلسل شاركت فيه ظهرت فيه 
بشخصية مختلفة عن األخرى، حيث أدت دور 

املرأة املتسولة في «كسرة ظهر». 
وأعربت عن حزنها الشــديد بســبب عدم 
استكمال شخصية «منيرة» في مسلسل «ضرب 
الرمل»، جاء ذلك هامش لقاء أميرة محمد في 
برنامج الســندريال الذي تواجــدت «األنباء» 

في كواليسه.
وعن مسلسل «ضرب الرمل»، قالت النجمة 
البحرينيــة إن أحداث هذا املسلســل الروائي 
تناولت حتوالت املجتمع السعودي على مدى 
أكثر من ثالثة عقــود ولغاية العصر احلالي 
بقالب درامي عصري. والعمل مأخوذ من ثالثية 
«ضرب الرمل» للروائــي محمد املزيني ومن 
إخراج ماجد الربيعــان وإنتاج هيئة اإلذاعة 
.١١ Studioومنتج منفذ SBC والتلفزيون قناة

أزمة كورونا 

وأعربت عن حزنها الشديد لعدم استكمال 
شــخصية منيرة في مسلسل «ضرب الرمل» 
بطولة الفنان الســعودي خالد عبدالرحمن، 
قائلة: «كان يفترض أن اظهر في هذا العمل من 
عمر ١٨ عاما وصوال إلى اخلمسينيات، موضحة 
أنها ذهبت للقصيم وصورت شخصية منيرة 
في مرحلة األلفني وتبقى لها تصوير املشاهد في 
الثمانينيات والتسعينيات حيث أخذت راحة 
٢٠ يوما وسافرت ولكنها لم تستطع العودة 
الستئناف التصوير، وذلك بسبب أزمة انتشار 
ڤيروس «كورونا» وتوقف رحالت الطيران.

وحول اجلدل على تراتبية األســماء على 
التتر، قالت أميــرة محمد: عادة ما اترك هذه 
األمور للمخرج لثقتي به وتقييمه للفنان بناء 
على تاريخه واعماله، واعلم أن مثل هذه األمور 
ال تعني للمشاهد بقدر ما تفرق مع الفنانني، 
ومهو ما ازعجني في مسلســل «كسرة ظهر» 

وضرب الرمل.
وواصلــت: «احلق األدبي للفنان أمر مهم، 
فمشواري الفني الذي بدأته بعمر الرابعة عشر، 
منذ أكثر من ٢٥ عاما به أكثر من ٨٠ مسلسال 
و١٠٠مسرحية، وأكملت: ال يجوز للمخرج ان 
يتغاضى عن احلق األدبي ويضع اســم فنان 

له عمل واحد قبل فنانة لها تاريخ كبير». 
وقالت محمــد إن أقوى جمهور برأيها في 
اخلليج هو اجلمهور السعودي، حيث كانت 
بداياتها في اململكة العربية الســعودية، كما 
أن لها الكثير مــن األعمال هناك، عالوة على 
تواجدها في املسرح هناك منذ ١٠ سنوات، وهو 
ما يفسر سبب اعتذارها للجمهور السعودي 
على اطاللتها اجلرئية في إحدى الصور، حيث 
اختتمت حديثها قائلة: «اجلمهور السعودي هو 
من أبدى انزعاجه من الصور وكان نقدهم لي 
في حدود األدب وبشــكل غير قاس، كما أنني 
ال أحب أن أقدم شــيئا يثير مشاعر اجلمهور 

أو يستفزه».
املشاكس الذكي

وقالت البحرينية أميرة محمد عن تطلعاتها 
إلــى احللقة املقبلة من برنامج «ســندريال»، 
الذي حتل ضيفــة عليه مع اإلعالمي «صالح 
الراشد» إنه يتمتع بذكاء شديد، وأضافت: أنا 
دائما أقول عن «صالح، إنه شخص «مشاكس»، 
وال أحــد يعلم نوعية األســئلة التي ســوف 
يطرحهــا خالل برنامجــه، فدائما ما يفاجئنا 
بأشياء جديدة»، وأضافت: «عندما ظهرت مع 
«صالح الراشــد» في برنامج ـ solo the one ـ 
«سولو ذا ون»، في ٢٠١٧ شعرت بأنني ظهرت 
بشكل جميل ومختلف، وهو ما شجعني على 
تلبية طلب استضافتي في «سندريال»، حيث 
انني لم أطلب منه األسئلة املقرر طرحها خالل 
حلقــة البرنامــج، فهو يعلم جيــدا اخلطوط 
احلمــراء وال يتجاوزها، وأتوقع احلديث عن 
أشياء لم يسبق لي احلديث عنها من قبل من 
خالل «ســندريال»، كما أن األســئلة أيضا لن 

تكون مكررة.

«األنباء» تواجدت في كواليس برنامج «السندريال»

ال يجوز للمخرج أن يتجاوز عن احلق األدبي للفنان.. وصالح الراشد إعالمي مشاكس

فريق عمل «حكاية علم».. شكرًا
مفرح الشمري

مع بدء االحتفاالت باألعياد الوطنية التي 
انطلقت مطلع الشــهر اجلاري حتت شعار 
«للسالم وطن» وذلك بانطالق احلملة الشعبية 
«نرفع علمنا ونفتخر»، عرضت القناة األولى 
بتلفزيــون الكويت فيلمــا وثائقيا بعنوان 
«حكايــة علــم» وذلك إميانا بــدور القائمني 
عليــه بأهمية معرفة اجليــل احلالي حكاية 
العلم الكويتي الذي امضى عليه ستون عاما، 
وهو ميثل حكاية وطن جميلة سطر شعبه 
اروع االمثلة للدفاع عنه بالنفس والنفيس.

الفيلــم مدتــه ٢٠ دقيقة تنــاول املراحل 
التاريخية التي مرت على تأسيس هذا العلم 
الغالــي على كل الشــعب ملا له مــن ارتباط 

روحي معه وحمل بني طياته رسالة حب الى 
اجلميع باحملافظة على هذا العلم وان يبقى 
دائما عاليــا يرفرف فوق «رؤوســنا» وفي 
احملافــل الدولية.. الفيلم يتضمن معلومات 
مهمــة عن «علمنا الغالــي» لذلك نتمنى من 
املسؤولني في التلفزيون ان يتم عرضه اكثر 
من مرة حتى يســتفيد منه اجلميع ســواء 
كانوا كبارا أو صغارا.  تصدى للتعليق على 
الفيلم شــمالن ليلي، وهــو من إعداد صالح 
الرحمي ومن إخراج شيرين  بهبهاني وخالد 
اخلرشان، وأشــرف على الفيلم مدير إدارة 
البرامج الثقافية أسامة املخيال الداعم جلهود 
الطاقات الشــبابية في إدارته التي حترص 
دائما على التواجد في جميع املناسبات التي 

يعيشها الوطن.. شكرا للجميع.

عرضه تلفزيون الكويت مع انطالق احتفاالتنا الوطنية

حقيقة انفصال كارال حداد عن زوجها
بيروت - بولني فاضل

حذفت مقدمة البرامــج اللبنانية  كارال 
حداد  صور زفافها من وائل قســيس، على 
صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي 
حتى أنها حذفت املنشور الذي أعلنت من 
خاللــه طالقها من املمثــل اللبناني طوني 

أبوجودة. 
وأثارت هذه اخلطوة التي قامت بها كارال 
الكثير من اجلــدل، إذ اعتقد الكثيرون أن 

االنفصال حدث بينها وبني وائل.
وأكدت كارال على حساباتها الشخصية، 
أنهــا لم تنفصل عن وائل، وقيامها بحذف 
صور زفافها واملنشور الذي أعلنت من خالله 
طالقها من طوني أبوجودة، هو ألنها قررت 
أال تقحم حياتها الشخصية على السوشيال 

ميديا وتبقيها بعيدة عن األضواء. ملشاهدة الڤيديوالزميلة دعاء خطاب مع صالح الراشد وأميرة محمد


