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االحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ فنـون

«طاش العودة».. الكل بانتظاره
مفرح الشمري

بفــارغ الصبر، ينتظر اجلمهور العربي إطاللة 
قطبي الدراما السعودية ناصر القصبي وعبداهللا 
السدحان مجددا في «طاش ١٩» او كما يطلق عليه 
«طاش العودة» وذلك بعد ١٥ عاما منذ وقف انتاجه 

عام ٢٠٠٨.
اجلــزء اجلديــد الذي يصور بتكتم شــديد في 
العاصمة الســعودية الرياض سيقع في ٢٠ حلقة 
منفصلة ومتصلــة ويتصدى إلخراجه البحريني 
محمد القفاص مبشــاركة عــدد من جنوم «طاش» 
املاضي مثل: يوسف اجلراح وبشير الغنيم وعبداالله 
السناني وحبيب احلبيب، باإلضافة الى إلهام علي 
ورميــاس منصور الذين سيشــاركون في حلقات 
معينة من املسلسل الذي اشترك في كتابة حلقاته 

الـــ ٢٠ عدد من الكتاب الشــباب من خالل ورشــة 
كتابيــة مت اختيار افضــل القصص لتقدميها على 
شاشة MBC وذلك بعد االعالن عن عودته رسميا 
خالل تدشني اســتراتيجية الهيئة العامة للترفية 
في ينايــر ٢٠١٩ بعد ان أعلن املستشــار تركي آل 
الشيخ عن عودة النجمني ناصر القصبي وعبداهللا 

السدحان للعمل مع بعضهما البعض.
حلقــات «طاش العودة» ســتتناول العديد من 
القضايا االجتماعية واالنسانية التي يعاني منها 
املجتمعان اخلليجي والعربي وستطرح بأسلوب 
كوميــدي من قبــل النجمني القصبي والســدحان 
اللذين سيظهران معا في ١٢ حلقة من املسلسل الذي 
ســيعيد ذكريات بعض الشخصيات الراسخة في 
عقول املشاهدين مثل «فؤاد» و«بومساعد» ومزجها 

مع القضايا احلالية التي نعاني منها.

ً بعد توقف دام ١٥ عاما
املخرج محمد القفاص رمياس منصورقطبا الدراما السعودية عبداهللا السدحان وناصر القصبي أثناء التحضير للجزء اجلديد عبداالله السنانييوسف اجلراح بشير الغنيم

شخصية «بومساعد» وشخصية «فؤاد» ستتواجدان في اجلزء اجلديد

طارق العلي: أحارب إلعادة سعاد عبداهللا للمسرح
ياسر العيلة

أعرب النجم طارق العلي 
عن سعادته الكبيرة باملشاركة 
في األوبريت الوطني «سدرة 
اللؤلــؤ» الذي قدمتــه وزارة 
اإلعالم بالتعاون مع املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب، على خشبة املسرح 
الوطني مبركز الشــيخ جابر 
الثقافي في الفترة من ١٥ الى ١٧

اجلاري، بحضور وزراء اإلعالم 
في اخلليــج والوطن العربي 
ونخبة من املثقفني واإلعالميني 
العرب ضيوف الكويت. وقال 
بو محمد لـ «األنباء»: األوبريت 
ملحمــة تاريخيــة للكويت، 
وتوثيق حلقــب زمنية مهمة 
مرت بها، وسعيد مبشاركتي 
فــي عمــل فني ضخــم يضم 
أربعــة أجيــال مــن الفنانني 
الكويتيني، اجليل األول يضم 
النجوم سعاد عبداهللا ومحمد 
النبهان،  املنصــور وجاســم 
واجليل الثاني الذي شاركت 
فيــه ومعي حســني املنصور 
وعبدالعزيــز املســلم ونادر 
ابراهيم،  احلساوي وحســن 
واجليــل الثالث يضــم حمد 
العمانــي ويعقوب وعبداهللا 
فاطمة الطباخ وحمد اشكناني 
ومحمد صفر وآخرين، ويضم 
اجليل الرابع الفنانني ابراهيم 
دشتي وشيماء سليمان وشهد 

العميري وآخرين.
العلــي: أوجــه  وأضــاف 
مــن خاللكم الشــكر اجلزيل 
لرئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح على رعايته الكرمية 
لألوبريت، والشكر موصول 
أيضا الى وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري، ألنهما 
أعطيانا حافــزا كبيرا لتقدمي 
عمل «حلو»، وأوجه الشــكر 
الــى كل فريق عمل األوبريت 
بقيادة املخرج الكبير عبداهللا 
عبدالرســول الذي تعامل مع 
اكثر مــن ٢٠٠ شــخص على 

خشبة املسرح.
وحول مشاغباته مع زمالئه 

الوطنيــة هــي مكــون أصيل 
وموروث ثقافي حاضر مع كل 
االحداث التي مرت بها الكويت، 
وتلعب دورا بارزا في شــحذ 
الهمم والعزائم وبث روح األمل 
وتأصيل حب الوطن عند كل 
كويتي، لذلك أمتنى أن يحدث 
هذا التعاون بــني الوزارتني، 

فأوضح: جســدت شــخصية 
الشاعر «الفرزدق» وقمت بإلقاء 
أبيــات من أشــعاره، معترفا 
بأنه بالرغم من حبه للشــعر 
اال انه مقل في قراءة الدواوين 

الشعرية لكبار الشعراء.
وردا على ســؤال «هل من 
املمكن ان نشاهد تعاونا فنيا 
يجمعه بالنجمة الكبيرة سعاد 
عبــداهللا؟»، أجــاب بومحمد: 
تكلمت معها ورحبت بالفكرة، 
وأحاول ان أجذبها مجددا الى 
املسرح، لكنها رافضة حاليا، 
وسأظل وراءها وأحارب حتى 
نشــارك في عمل مسرح ولو 
ألســبوع واحد فقط، وللعلم 
ال توجد عندها مشكلة اذا كان 
التعاون في عمل درامي، وأنا 
دائمــا أقول لنجومنــا الكبار 
«شوفوا الفنانني املصريني كلما 
كبروا في العمر زاد عطاؤهم 
للمسرح»، واألمثلة كثيرة مثل 
فريد شــوقي وحسن حسني 
ومحمــود ياســني، رحمهــم 
اهللا، وحاليا يحيى الفخراني 

وحسني فهمي، وغيرهم.
وأضاف: أمتنى من جنومنا 
الكبــار أال يتوقــف عطاؤهم 
املســرحي، كمــا أمتنــى مــن 
الكبيــرات ســعاد  جنماتنــا 
عبداهللا وحيــاة الفهد ومرمي 
الصالح ان يعدن للمسرح وال 
يحرمن جمهورهن منهن من 
خالل مشاركتهن في أعمال مع 
فنانني من األجيال احلالية، ألن 
وجودهن مــع النجوم الكبار 
من الرجال قوة، ومن خاللهم 
ســيعود جمهور املسرح من 
كبار الســن، وتكون عودتهم 
أكبر رد على كل من يقول «ال 
يوجد مسرح كويتي حاليا»، 
املبــذول  خاصــة أن اجلهــد 
فــي املســرح اقــل مــن جهد 
التلفزيون، فبروڤة املســرح 
ساعتان أوثالث، أما تصوير 
األعمــال الدراميــة فيمتد إلى 
١١ ســاعة تصوير في اليوم، 
ونحن على استعداد ان نقدم 
لهم النص و«احلدوتة» التي 
تناسبهم مسرحيا كأنها فيلم 
سينمائي مدته ساعة ونصف 

الساعة فقط.

ولكي نشــاهد مواهب جديدة 
الكبيرة  مبســتوى املطربــة 
سناء اخلراز، خاصة أن لدينا 
حاليا أسماء واعدة أصواتها 
جميلة مثل شــيماء سليمان 
وشــهد العميــري وغيرهما، 
والالتــي يجــب احتواؤهــن 
في أوبريتات على مســتوى، 
وبحضور قيادات الدولة كما 
كان يحدث مــن قبل، خاصة 
ان «عيالنــا جاهزين» وعلى 
أمت اســتعداد ولديهم حماس 
وروح معنوية ليقدموا للكويت 
الرائدة في هذا املجال مثل تلك 

األعمال.
وحول أكثر الفنانني الذين 
البروڤــات،  «أذاهــم» خــالل 
قال: ســعاد عبداهللا وحسني 
فــي  املنصــور، وأم طــالل 
الكواليس كانت تقول «هدوء» 

وأنا أضحك و«أطفرهم».
أما عن دوره في األوبريت، 

د شخصية «الفرزدق» في العرض املسرحي التاريخي «سدرة اللؤلؤ» جسَّ

املخرج عبداهللا عبدالرسول

طارق العلي في شخصية «الفرزدق» يتوسط النجمة سعاد عبداهللا والنجمة نوال في كواليس «سدرة اللؤلؤ»

الفنانني أثنــاء البروڤات، رد 
(ضاحكا): «ســويت شــوية 
شقاوة في البروڤات لتلطيف 
األجــواء»، خاصــة اننــا كنا 
نتعامل معــا كعائلة واحدة، 
فاألجواء كانت رائعة مبعنى 
الكلمة، والنجوم الكبار سعاد 
عبــداهللا ومحمــد املنصــور 
وجاسم النبهان كانوا ميألون 
املكان طاقــة إيجابية مبعنى 
الكلمة، والنجمة سعاد عبداهللا 
حتتوي الفنانني الشباب كأم 
لهم، مكمال: هــؤالء الفنانون 
الكبار الذيــن ينتمون جليل 
كبار الفن الكويتي مشاركتهم 
في عمل فني حلم كبير وحتقق 

للكثير من الشباب.
وتابــع: أمتنى مــن وزارة 
اإلعالم بالتعــاون مع وزارة 
التربية ان تقدما لنا الكثير من 
األوبريتات الوطنية، كما كان 
يحدث من قبل، فاألوبريتات 

أمتنى من وزارتي اإلعالم والتربية تقدمي الكثير من األوبريتات الوطنية
رغم  حبي للشعر إال أنني مقّل في قراءة الدواوين الشعرية لكبار الشعراء

القاهرة - محمد صالح

أعلن الفنان عمر ودياب أنه سيعود إلى عالم التمثيل 
بعــد غياب طويل من خالل بطولة اجلزء الثاني من فيلم 
«آيس كرمي في جليم»، وأنه عقد جلسات مطولة مع املخرج 
خيري بشارة واملؤلف د.مدحت العدل وجار حصر أبطال 
اجلزء األول املمكن اشتراكهم في اجلزء الثاني مثل الفنانة 
سيمون وأشــرف عبدالباقي وعدد من الوجوه اجلديدة. 
وأكــد دياب أنه جنح كممثل رغــم انه لم يقدم أعماال منذ 

سنوات طويلة.

«آيس كرمي في جليم»، وأنه عقد جلسات مطولة مع املخرج 

اجلزء األول املمكن اشتراكهم في اجلزء الثاني مثل الفنانة 

عودة عمرو دياب للتمثيل

هيفاء وهبي تنصح جمهورها

بيروت - بولني فاضل

أعلنــت الفنانة هيفاء وهبــي إقامة دعوى 
قضائية ضد بعــض متابعيها الذين تعرضوا 
لها عبر مواقع التواصل االجتماعي باإلساءة، 
ونصحــت جمهورها بعدم جتاهل أي إســاءة 
واللجوء إلى القانون فورا، ألن املتنمر واملخطئ 
البد أن يحاسب، وأكدت أن إقدامها على استخدام 
حق التقاضي محاولة لوقف االنتهاكات اخلطيرة 

التي حتدث على «السوشيال ميديا».
وقالــت هيفاء، في تصريحــات عبر إحدى 
القنــوات اللبنانية: «ألنه آمن شــيء يجيبلي 
حقي، ودي رســالة لغيري من الناس، وبقول 
لهم أي حد يضايقكم على السوشيال ميديا الزم 
يتحبس وياخد جزاءه، والزم يلجأوا للقضاء، 
ألن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير 
للحدود، فيجب هذه األشخاص أن تأخذ جزاءها 

ويتم معاقبتها وحبسها فورا».

املفتاح: أنتج أعمالي على حسابي
عبداحلميد اخلطيب

أكد املطرب سلطان املفتاح 
خالل اســتضافته في برنامج 
«ليالــي الكويــت» أن النســاء 
أصبح لديهن إقبال على سماع 
األغنية الشعبية، وقال: كثيرات 
اآلن لديهــن ثقافــة بالفنــون 
الكويتيــة القدمية ويســمعن 
البحري والصوت والسامري، 
وهذا شــيء حلو، مشــددا في 
الوقت نفســه على أن الفنانني 
الشــباب مبدعون فــي األلوان 
الغنائيــة التراثية ويحاولون 

احلفاظ عليها.
وأضــاف: الذي ينقص األغنية الشــعبية 
اليوم لكي تنتشــر بصورة أكبر بني الشباب 
هو زيادة بثها عبر اإلذاعة والتلفزيون، نافيا 
أن تكــون الناحيــة اإلنتاجية ســببا في عدم 
وصــول هذه النوعية مــن الغناء الى الناس، 
موضحا: الفنانون الشعبيون دائما متواجدون 
وال يغيبون فترات طويلة عن الساحة، ألنهم 
متخصصون في اجللسات اخلاصة والسمرات 
واحلفالت والتي تتم إقامتها باستمرار طوال 
العام، بعكــس املطربني الذين يعتمدون على 
األلبومات فقط، فهؤالء قد ينساهم اجلمهور 
اذا لم يطرحوا أعماال جديدة، مؤكدا انه راض 
عن نفســه، كاشــفا عن انه ينتج أعماله على 

حســابه اخلاص ألنه يحب الفن، مســتدركا: 
اآلن «السوشيال ميديا» سهلت كل شيء على 
الفنان، وكل واحد وذكاؤه واجتهاده وحضوره 

للتسويق ألعماله خاللها بأقل التكلفة.
وعن أغنية «الصمت»، قال سلطان املفتاح: 
من األعمال التي أحبها اجلمهور، وهي «دويتو» 
بينــي وبــني أخي الفنــان طــالل الصيدالني، 
وتصويرها كان عبارة عن «سمرة»، وشاركنا 
فيها الفنان شعبان عباس الذي أضاف للڤيديو 
«خفة الدم» والتصوير مت في بيت عربي وحوش، 
وهذه األجواء مفتقدينها من زمان، كاشفا عن 
جتهيــزه ألغنيــة «دويتو» مع مطربة شــابة 

وسيطرحها خالل الفترة املقبلة.


