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هدى حسني لـ «األنباء»: حققت حلم أصالة في دقيقة ونصف!
ياسر العيلة

تواصل النجمة هدى حســني 
تصوير دورها في املسلسل اجلديد 
«عودة خالتي» في أبوظبي بدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة. وعن 
تفاصيل العمل ودورها فيه حتدثت 
هدى لـــ «األنبــاء» قائلة: «عودة 
خالتي» هــو اســتمرار للتعاون 
الناجــح واحلمــد هللا بيني وبني 
شــركة «إيغــل فيلمز» الشــركة 
املنتجة للمسلســل بعد تعاوننا 
معا من قبل في أكثر من عمل مثل 
«الناجية الوحيدة» و«كف ودفوف» 
و«من شارع الهرم إلى..»، و«ست 
احلسن»، وجتهز حاليا لعمل جديد 

لشهر رمضان املقبل.
وأضافــت: مسلســل «عــودة 
خالتــي» عمل درامــي فيه حملات 
كوميدية خفيفة، وهو من تأليف 
محمود وخالد شــكري من مصر، 
وإخــراج املخرج املصــري محمد 
جمعة في أول تعاون يجمعني معه.

وكشفت حسني عن أنها جتسد 
في العمل شخصية مصممة أزياء 
عربيــة عامليــة تعيــش مبفردها 
وحتــدث لهــا مشــاكل عديدة في 
مجال عملهــا، وتكون بعيدة عن 
أســرة شــقيقتها بســبب ظروف 
عملها، باإلضافة الى سر قدمي له 
عالقة باملاضي وبابتعادها عن هذه 
األســرة، وســوف تكشف أحداث 

العمل عن هذا املاضي.
وأشارت الى أن املسلسل سيتم 
عرضــه ١٨ اجلــاري عبــر منصة 
«شاهد» فقط، مستدركة: «عودة 
خالتــي» يضم نخبــة كبيرة من 

النجوم مثل سحر حسني وحسني 
املهدي وأحمد إيراج وفرح الصراف 
ونورا والفنان البحريني قحطان 
القحطاني وعبداهللا البلوشي وآالء 
شــاكر، باإلضافة إلــى فنانني من 

اإلمارات وسورية.
وحول رأيها في تعاونها األول 

مع املخرج املصري محمد جمعة، 
ردت: محمــد جمعة فنان حقيقي 
مبعنى الكلمة، فاهم النص الذي 
يخرجه، ومدرك أبعاده ومتمكن، 
ويعمل هو وفريقه بحرفية شديدة، 
كما أنه شــخص خلــوق جدا في 
تعامله مع الصغير والكبير، وضع 

حتت كلمة خلوق ١٠٠ خط.
أمــا عــن جتربــة تقدميهــا 
وألول مرة حفل املطربة أصالة 
نصــري فــي حفلها الــذي أقيم 
ضمن أنشطة «موسم الرياض» 
والذي حمل عنوان «ليلة أصالة»، 
فأوضحت: كنت أصور مسلسل 
«عودة خالتي» في إمارة أبوظبي 
واتصلــت على املطربــة أصالة 
وقالــت لــي «فيه حلــم وأبيكي 
حتققيه لــي»، فأنا خفت وقلت 
لها «شنو احللم؟»، فردت: «أبيكي 
تقدميني على املسرح في حفلي.. 
ليلــة أصالــة»، وقلــت لها: «مت 
حاضر»، وبالفعل ســافرت من 
أبوظبي الى الرياض وقدمتها في 
دقيقة ونصف، وعدت مرة أخرى 
الى أبوظبــي، مضيفة: كان عدد 
اجلمهور نحو ١٠ آالف شخص، 
وكانت جتربة الوقوف أمام هذا 
العدد مختلفة بالنسبة لي، كانت 

جميلة و«مو مخيفة».
وكشفت النجمة هدى حسني عن 
سبب اختيار أصالة لها لتقدمها في 
هذا احلفل، حيث قالت: دار بيننا 
حوار وقالت لي إن هناك تشابها 
كبيرا بيني وبينها، فنحن نعمل في 
مجال الفن منذ الطفولة، وعانينا 
كثيــرا حتى وصلنــا الى ما نحن 
فيه حاليا، مبعنى أن رحلة كفاحنا 
متشــابهة. وأكملــت: دائما هناك 
اتصاالت هاتفية بيننا، باإلضافة 
الى أنني التقيتها في حفلها األخير 
بالكويت، حيث كنت متواجدة في 
املسرح من ضمن احلضور، فأنا 
واحدة من جمهورها، وأعشق كل 

ما تقدمه من أغان جميلة.

تواصل تصوير «عودة خالتي» في أبوظبي ويُعرض ١٨ اجلاري على «شاهد» فقط

هدى واملطربة اصالة من حفل «ليلة اصالة» بالرياض

مشهد من مسلسل «عودة خالتي» يجمع هدى مع فرح الصراف هدى حسني وشقيقتها سحر

وأسـرتها شـقيقتي  عـن  أبعدنـي  قـدمي  سـر 
جتربـة تقدمي حفـل غنائي جميلة و«مـو مخيفة»
أنـا وأصالة متشـابهة قصـة كفاحنـا ومعاناتنـا 
جمعة فنـان خلوق وضع حتت «خلـوق» ١٠٠ خط

جاسم النبهان: «كذبة أبريل» محبوك بطريقة مميزة
عبداحلميد اخلطيب

يســتعد الفنــان القديــر 
جاسم النبهان لبدء تصوير 
دوره في املسلســل الدرامي 
اجلديد «كذبة ابريل»، تأليف 
الكاتب عبدالرحمن اشكناني، 
اخراج حسني احلليبي، انتاج 
شركة «بيوند درميز» للمنتج 
عبداهللا بوشهري، ويشاركه 
فــي البطولــة العديــد مــن 
النجوم، منهم: زهرة عرفات، 
عبير أحمد، مي البلوشــي، 
عبداهللا بهمن، ليلى عبداهللا، 
منى حسني، سعود بوشهري، 
شوق الهادي، عبداهللا املسلم، 
ســارة صالح، محمد ذياب، 

وغيرهم.
وفي تصريح لـ«األنباء»، 
قــال النبهان: بــدأ تصوير 
العمــل بالفعــل، وزمالئي 
الفنانــون كل منهــم يؤدي 
دوره أمــام الكاميرا حاليا، 
وأنــا ســأدخل لوكيشــن 
املقبل  التصوير األســبوع 
التي  لتجسيد شــخصيتي 

التي حتمل مفاجآت درامية 
ســتجذب املشــاهدين عند 

عرضه في رمضان.
العمــل  وبســؤاله هــل 
تراجيدي أم كوميدي؟ أجاب: 
اسم «كذبة أبريل» ميكن ان 
يكــون عنوانا لعمل مبك أو 

بضــع دقائــق وينتهي، كما 
ان املوضــوع مرهون مبدى 
تصديقنا للكذاب وما يقوله 
لنا، ومن هنا ميكن ان نقيس 
ما ســيتضمنه املسلسل من 
خطــوط دراميــة جديــدة 

ومتنوعة.

مضحــك، فالكــذب قــد يبدأ 
صغيــرا ويصبــح «عــودا» 
مع الوقت فيحول االنســان 
الى ضحيــة ويحول حياته 
الــى مأســاة، وقــد نضحك 
ونسخر اذا كان مزاحا عابرا 
ـ نعلم انه كذب ـ وال يتعدى 

أكد لـ«األنباء« أن خطوطه الدرامية جديدة وستفاجئ املشاهدين في رمضان

جانب من فريق «كذبة أبريل» يتوسطهم املنتج عبداهللا بوشهري الفنان القدير جاسم النبهان

أمتنــى ان تنــال إعجــاب 
اجلمهور، السيما انها مختلفة 
وتأتي ضمن ســياق درامي 
«محبوك» بطريقة مميزة، 
مستدركا: املسلسل رائع من 
جميع النواحي، وهو معاصر 
الشــائقة  ومليء باألحداث 

العيسى يعود في «عياض في الرياض»
مفرح الشمري

في خطوة جديدة نحو ترسيخ 
حضور الســينما السعودية في 
دور العرض، أعلنت شركة «إكس 
موفيز» الشركة املتخصصة في 
اإلعــالم والترفية عــن اعتزامها 
عرض الفيلم السعودي االجتماعي 
الريــاض» فــي  «عيــاض فــي 
جميع صاالت الســينما احمللية 
واخلليجيــة فــي نهايــة شــهر 
ينايــر من العــام اجلديد ٢٠٢٣، 
على أن يسبق عرض الفيلم في 
دور العرض السينمائي عرض 
خاص للفيلم في الرياض، ضمن 
احتفالية ضخمة يحضرها عدد 
كبير من الفنانني وصناع األفالم 

واإلعالميني. 
الفيلم عبارة عن مغامرات تدور في قالب 
كوميدي ساخر بطولة: محمد العيسى، علي 
الدويان، عــوض عبداهللا، ريفال خواجي، 
وليد الغنام، عبير الســعيد، ومبشــاركة 
خاصة من سعد املدهش ومحمد املنصور، 

يزيد الشــهراني، عادل الشــريف والفنان 
السوداني القدير ربيع طه وظهور خاص 
للفنان محمد العلوي والفنان عيسى عرب 
والفنان محمد عبدالعزيز، والفيلم من إخراج 

املخرج اإلماراتي راكان.

يُعرض نهاية يناير املقبل

نادين جنيم حتّذر اجلميع!
بيروت - بولني فاضل

نشرت الفنانة نادين جنيم 
بيانا توضيحيا أكدت فيه أنها 
غير متعاقدة مع أي جهة، وأن 
شركتها اخلاصة هي التي تدير 
أعمالها، وبالتالي فأي تصريح 
يصدر من جهة أخرى ليســت 

مسؤولة عنه.
وكتبت جنيم عبر خاصية 
«الستوريز» امللحقة بحسابها في 
«إنستغرام»: «بيان توضيحي، 
يهمنــا أن نوضح أن نادين لم 
تفوض أي شخص طبيعي أو 
معنوي لتمثيلها جتاه الغير، 
كمــا أنها غيــر متعاقدة مع أي 
إدارة أو وســاطة أو  شــركة 
وكالــة ألعمالها الفنية، وأن ما 
يتــم تداوله في هذا اإلطار عار 
عن الصحة، فاملمثلة اللبنانية 
لديها فريق عمل خاص بها يعمل 

حتت اسم شركتها اخلاصة».

«ضرب نار» جديد ياسمني عبدالعزيز«ضرب نار» جديد ياسمني عبدالعزيز
القاهرة - محمد صالح

بعد أزمتها الصحية األخيرة، تستعد الفنانة ياسمني عبدالعزيز 
لبــدء تصوير جديدها «ضرب النار» الذي ميثل أول عودة لها 
للنشاط الفني، ويشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.
تتم التحضيرات النهائية للعمل حاليا، وذلك وســط تكتم 
شديد حول طبيعة شخصية ياسمني، حيث تدور أحداث املسلسل 
في أجواء الصعيد، ولكن لم يعرف بعد هل ســتقدم ياســمني 
شخصية السيدة الصعيدية ألول مرة في مشوارها الفني، علما 
أن املوســم املقبل يشهد هجرة شــبه جماعية لنجمات الدراما 

نحو الشخصيات الصعيدية.
وتدور أحداث مسلســل «ضرب نار» فــي إحدى محافظات 
الصعيــد حول الثــأر وعدد من املوضوعــات والقضايا املهمة، 
ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم: سهير املرشدي، بدرية طلبة، 
هدى اإلتربي، إميان السيد، والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، 
وإخراج مصطفى فكري، ومن املقرر عرض املسلسل في موسم 

رمضان املقبل.


