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مطرب شاب رفض 32
اجلميع »مساعدته« في 
مواصلة مشواره الغنائي 
الن مشكلته في صوته 
اللي كله نشاز.. يبه انت 

وين والغناء وين!

ممثلة صايرة مقدمة 
برامج هااليام طايحتله 
ف���ي مخرج  »م���دح« 
اللي تقول  برنامجها 
امر..  انه ما تعصيله 

احلمد هلل والشكر!

نشاز مدح
»عبرت«  ممثل���ة 
عن استيائها من احد 
املخرجني اللي ش���كك 
بقدراته�����ا كممثل���ة 
ج����دام فريق عملها.. 

اهلل يعينچ!

تشكيك

عيدية حبيبة العبداهلل بـ»الشعب«

ميرهان تبحث عن االستعراض في »أوليفير تويست«

بشار جاسم
تقوم املذيعة حبيبة العبداهلل بالتجهيز 
لبرنامجها اجلديد »عيادي الش���عب« الذي 
سيعرض طوال عيد االضحى املبارك، وهو 
عبارة عن برنامج مس���ابقات ومنوع مدته 
ساعة ونصف ويعرض على الهواء مباشرة 

عبر شاشة تلفزيون الكويت.
وتقوم العبداهلل حاليا بتصوير فقرات 
برنامجها االس���بوعي »ب���ازار«، حيث يتم 
التصوير بشكل مكثف نظرا ألن البرنامج 

دسم بالفقرات.

وفي حدي���ث معها اك���دت ان احللقات 
املقبلة من برنامج بازار ستكون أقوى من 
سابقتها نظرا ألن البرنامج مشاهد بشكل 
كبير ومحبوب، خصوصا من فئة الشباب 
وهذا ما أهله للفوز بجائزة االبداع الذهبي 
ف���ي مهرجان القاه���رة ووصوله الى اعلى 

املراتب.
وقد اكدت انها سعيدة باالصداء الطيبة 
للبرنامج وهذا ما ملسته من اجلمهور اخلارجي 
الذي يقوم دائما بسؤالها عما حتمله احللقات 

املقبلة وتشوقهم لرؤية جديد »بازار«.

بيروت ـ ندى سعيد
وق���ع اختيار املخرج ع���ادل عبده على 
ميرهان »جنمة س���تار أكادمي���ي«، والتي 
شاركت من قبل في فيلم تامر حسني األخير 
»عمر وسلمى« اجلزء الثاني، لتشاركه في 
بطولة مسرحية جديدة بعنوان »أوليفير 
تويست« وهي من تأليف بهاء جاهني وتتناول 
املس���رحية قضية هامة وهي قضية أطفال 
الشوارع مع سلبيات املجتمع ولكن في إطار 
استعراضي غنائي، وس���تكون املسرحية 
مبثابة عودة الى املس���رح الغنائي املفتقد 
منذ فترة كبيرة وسيشارك ميرهان البطولة 

الفنان سمير صبري.
ميرهان مش���غولة أيضا بقراءة العديد 
من السيناريوهات املعروضة عليها، ولكنها 
حتلم بسيناريو فيلم استعراضي، كما انها 
تستعد لتصوير مسلسلني جديدين ستشارك 
فيهما، وسيتم عرضهما خالل شهر رمضان 

املقبل.
يذك���ر ان ميرهان كان���ت قد ظهرت في 
برنامج »ستار أكادميي« ومن خالله لفتت 
أنظار املنتجني، وبعدها رش���حها السبكي 
للمش���اركة في اجل���زء الثان���ي من »عمر 

وسلمى«.

املخرج ماجد الربيعان يوجه شيماء سبت واحلجي

شيماء سبت ومحمد احلجي قبل بدء التصويرعبدالرحمن اخلريجي وامل حسني

حبيبة العبداهلل

ميرهان

»الساكنات في قلوبنا 2« أكثر عمقًا على اإليثار والمحبة

انطلق في مدينة جدة اخيرا 
تصوي���ر أولى حلق���ات افالم 
»الساكنات في قلوبنا« بدورته 
الثانية بقيادة املخرج السعودي 
الربيعان وهي  الش���اب ماجد 
التجرب���ة االولى له في عملية 
اخراج هذه السلسلة من افالم 
»الس���اكنات في قلوبنا« بعد 
جتارب اخراجي���ة ناجحة في 
اعمال تلفزيونية وسينمائية 

سابقة.
االي���ام االولى  وقد متيزت 
لهذه السلس���لة الدرامية التي 
تنتجه���ا »الص���دف لالنتاج 
الصوتي واملرئي« مبش���اركة 
عدد من جنوم الدراما املعروفني 
منهم الفنان القدير عبدالرحمن 
اخلريجي والفنانة أمل حسني 
ومحمد احلجي الذي يش���ارك 
ألول مرة في افالم »الساكنات 
في قلوبنا« والفنانة البحرينية 

شيماء سبت.
وم���ن املنتظر ان يس���تمر 
تصوير ه���ذه الدورة اجلديدة 
ملدة ثالثة اش���هر يتم خاللها 
تصوي���ر 25 فيلم���ا في جدة، 
مبشاركة مجموعة من املخرجني 

حي���ث يتص���دى كل مخ���رج 
لعدد ثالث��ة ال��ى اربعة افالم 
ويتوقع ان يلتحق عدد كبير 
من جنوم الدرام��ا املعروفي��ن 
ف���ي الس���عودي��ة واخللي���ج 
والعال��م العرب��ي ف��ي خ��الل 
االيام املقبلة لتصوير حلقات 

العمل تباعا.
افالم  املع���روف ان  وم���ن 
»الساكنات في قلوبنا« حققت 
جناح��ا كبيرا حي��ن مت عرض 
ع���دد منه���ا عل��ى شاش�����ة 
MBC وه���ي املجموعة التي مت 
تصويرها عام 2008 وحصدت 
حني عرضها على أعلى نسبة 
مشاه��دة متفوقة بذل��ك على 
جمي���ع البرام��ج التلفزيونية 
الدرامي���ة وفق����ا  واالعم���ال 
التي مت اعدادها  لالحصائي��ة 
من قبل ش���ركتي »ايبسوس« 
و»بارك« في شهر يناير مع بداية 

عام 2009.
يذكر ان قن���اة أبوظبي من 
االمارات بدأت بعرض السلسلة 
االولى من هذه االفالم مس���اء 
التاس���عة  الس���اعة  االربعاء 

بتوقيت السعودية.

تصور حاليًا في جدة بمشاركة نخبة من ألمع النجوم الخليجيين

»عقارب الساعة« يكشف العالقة الخفية
بين ميساء مغربي وعالم الجن

القاهرة ـ سعيد محمود
كشف مخ��رج أول فيل��م قط��ري طوي��ل أن اجل��ن سيكون��ون 
أبط��اال رئيس���يي��ن ف��ي أحداث��ه، حي��ث س���يرص��د الفيل��م 
العالق��ات بي��ن اإلنس واجل��ن دون أن يأخ��ذ طاب��ع الرعب، كما 
قد يظ�ن البع��ض، مشيرا إلى أن الفيلم يش��ارك ف��ي بطولت��ه 
أكث��ر من فنان، بينهم: علي حسن، وعلي ميرزا، وعبداهلل غيفان، 

وصالح درويش، إلى جانب ميساء مغربي.
وأوضح املخرج خليفة املريخي أن الفيلم الذي يحمل عنوان 

»عقارب الساعة« يستكشف نوعا من الفنون القطرية الفلكلورية 
التي يعتقد العامة أنها من إبداع »اجلن«.

وأضاف املريخي الذي أخرج في السابق عددا من 
األفالم الوثائقية القصيرة أن الفكرة الرئيسية 

للفيلم تدور حول فن مرتبط باألساطير، حيث 
يعتقد الكثير من القطريني أنه من صنع اجلن، 
وتظهر في الفيلم شخصيات خفية من اجلن 
تشارك في حتريك األحداث، وترتبط بعالقات 

مع أبطال الفيلم من اإلنس.
وأك��د أن استخ��دام فك��رة »اجل��ن« 
في الفيل��م ليس للتخويف والرعب، بل 
ت��م تصويرهم بأشكال أناس عاديني من 
البشر، وهم يتصلون بشخصيتني هما 
»سعد بن خلف« ال��ذي يتص��ل بجنية 
تخرج من البح��ر، وتربطهما عالقة قوية 
تص��ل بها إلى إبالغه بأسرار اجلن، وكذلك 
»عتيق بن بارود« الذي يتعلم فن الفجيري 

من كبير اجلن »عدسان«.
وفي الس���ياق ذاته، أكد مخرج »عقارب 

الساعة« أن أحداث الفيلم تدور في ثالثينيات 
القرن املاضي، ويحكي قصة مغن وطبال يبيع 

الساعات القدمية، حيث يأخذنا من خالل عودة 
عقارب الساعة إلى الوراء للتعرف على سر اكتشاف 

»فن الفجري« أحد الفنون البحرية املشهورة في اخلليج 
العربي.

وحول كيفية تناول الفيلم جلانب فلكلوري في قالب أسطوري، 
قال املريخي: هي قصة حول شبان يعشقون فن الفجيري )منط 
موسيقي طريف مقصور على الرجال دون النساء، ويؤدى على 
سطوح املراكب(، وهو من الفنون اخلليجية الشرقية الصعبة 

والفلكلورية.

وأضاف: وهنا ننطلق من االعتقاد الش���عبي أن هذا الفن 
ليس من صنع البش���ر، بل هو من صن���ع اجلن، وننطلق 
بالبحث عن جذوره، إلى التحليق في اخليال والدخول في 
عالم اجل���ن، واملغام��رات واملخاطر التي ال تنتهي، والتي 
تكسب الفيلم عاملا غريبا يجعله يرتقي إلى مصاف األفالم 

العاملية.
وتاب���ع: كم���ا ودور كل األحداث في قري���ة خليجية 
وبلهجة قطرية، كما تتعرض الكثير من املشاهد والرموز 
للعادات والتقاليد التي ع���اش عليها األجداد واآلباء 

في القدمي.
وأشار املريخي إلى أن الفيلم شهد عمليات 
تقنية وأدوات فني���ة متطورة، الفتا إلى 
أنهم بدأوا من حي���ث انتهى اآلخرون، 
حيث استخدمت هذه التقنيات خالل 

التصوير حتت املاء وفي املشاهد 
التي احتاجت إلى هطول أمطار، 
وتلك التي صورت في بانكوك، 

كما استعانوا بفريق مختص في 
اخلدع البصرية من كندا.

وعن الفكرة وانطالقها قال: فكرة 
الفيلم كانت بداية تسير في وجهة إنتاج 
فيلم قصير جدا، ولكن مت تطويرها 
بأس���لوب روائي حت���ى تأخذ أبعادا 
أخرى كثيرة تتجاوز اإلطار احمللي، 
وهي جتربة أولى لتمثيل دولة قطر، 
والفيلم ال يسير وراء فكرة التسويق، 
فالهدف النجاح في جتربة تعتبر األولى 
من نوعها ليمكننا عرضه ضمن احتفال 
الدوحة عاصمة الثقافة العربية، حيث من 

املقرر عرضه في مارس املقبل.
يذكر أن »عقارب الساعة« من تأليف القطري 
خليفة املريخي، والبحريني عبداهلل السعداوي، 
وإخراج خليفة املريخي، وإنتاج وزارة الثقافة والفنون 
والتراث، واستغرقت فترة التحضير للفيلم � الذي كتب 

قبل ستة أعوام � أكثر من عام قبل البدء بالتصوير.
ويش���ارك فيه عدد من الفنان���ني القطريني مثل: علي 
حسن، وعلي ميرزا، وعبداهلل غيفان، وصالح درويش، 

إلى جانب ميساء مغربي.

أول فيلم قطري طويل يعرض في مارس المقبل
ميساء مغربي


