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منتج قاعد »يبذل« قصارى 22
جهده علشان ما توصل املشاكل 
اللي تصير في لوكيشن تصوير 
عمله اليدي���د حق الصحافة.. 
اقول ش���خبار هوش���ة مدير 

انتاجك مع أحد املمثلني!

مقدمة برامج مو مصدقة 
نفس���ها انها حصلت على 
هدية ما خّلت جريدة وموقع 
الكتروني ما بلغتهم بهالشي 
وللحني ما وصلت هالهدية.. 

اخاف حچي بس!

هوشة هدية
أنه  ممثلة كان���ت تعتقد 
»نور« ويهها راح يخلي مخرج 
عملها اليدي���د يزيد حلقاتها 
بس اعتقادها طلع اي ش���ي 
النه املخرج استغنى عنها.. 

زين يسوي فيچ!

استغناء

كارول سماحة

مها محمد مع املنتج رزاق املوسوي)كرم دياب(لقطة جماعية ألبطال مسلسل »احلب اللي كان« يتوسطهم املنتج رزاق املوسوي

الطفل متعب.. »انت عمري«فرح بسيسو الزميل مفرح الشمري مع املذيع محمد الطاحون وسعد كنعان اثناء املؤمتر

قبلة من محمد املنصور على جبني شقيقه األكبر منصور املنصور

صابرين

كارول سماحة و»Music is My Life« تعاون من نوع آخر
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

وقعت النجمة كارول سماحة عقد تعاون يختص 
بتنظيم حفالتها مع شركة »Music is My Life« لتجتمع 
عالمة مميزة في الفن اللبناني والعربي وش����ركة 
عرفت على مدى مشوارها بنجاحاتها املتكررة مع 

كل النجوم الذين تعاونت معهم.
جاء هذا التعاون بالتنس����يق م����ع مدير أعمال 
 Music« النجمة سماحة، ماريو أسطا لتتولى شركة
is My Life« اختيار وتنظيم احلفالت واملهرجانات 
التي تطل من خاللها الفنانة كارول سماحة فتكون 

إطالالت تليق بفنها.
على أثر هذا التعاون بني فنانة متألقة وشركة 
طموحة، أعرب مدير شركة »Music is My Life« غسان 
شرتوني وجميع العاملني في الشركة عن سعادتهم 
البالغة بهذا التزاوج املهني. ووصف شرتوني كارول 
سماحة قائال: هي فنانة بكل معنى الكلمة، فكل ما 
تقدمه عنوانه إبداع وفن مبستوى رفيع. كما متنى 
أن يثمر هذا العقد النجاح واالستمرارية في سبيل 
تقدمي صورة مشرقة للفن اللبناني ليس فقط في 

العالم العربي، بل في العالم أجمع.
وختم حديثه قائال: من أقدر من النجمة كارول 
سماحة على تقدمي صورة ناصعة عن الفن اللبناني، 
هي الفنانة التي المس����ت مبوهبتها أبعاد الفن من 

كل زواياه.
عل����ى صعيد آخ����ر، اش����ادت النجم����ة كارول 
»Music Is My Life« س����ماحة بحرفي����ة ش����ركة 
معتبرة أنها أبرز ش����ركة لتنظيم احلفالت اليوم 
في العالم العربي. كما تطرقت الى مدى االنسجام 
املهني والفكري وقرب الرؤي����ة الفنية واألهداف، 
وهي أس����باب جعلت هذا التعاون واقعا، ونتيجة 
لصداقة جمعتها لس����نوات مع فريق عمل الشركة 
وعلى رأسهم غس����ان الشرتوني املشهود بخبرته 

الفنية واحترافه الكبير ومصداقيته.

صابرين تصفي حساباتها في »العنيدة«
القاهرة ـ سعيد محمود

بدأت الفنان���ة صابرين الفترة 
القليلة املاضية تصوير مسلسلها 
اجلديد »العنيدة« مع املخرج خالد 
بهجت، ويشارك في املسلسل الفنان 
ماجد املصري، بجانب منة فضالي 
واملسلس���ل مقرر عرضه في شهر 

رمضان 2010.
ويعد هذا العمل التعاون الثاني 
بني خالد بهجت وصابرين بعدما 
قدما مع���ا مسلس���ل »الفنار« في 
رمض���ان 2008، وحاز املسلس���ل 
اعجاب املش���اهدين، كما جاء في 

صحيفة األخبار املصرية.
املسلسل من تأليف عبداملنعم 
شطا، وانتاج مشترك بني املنتجة 
ش���اهيناز صيام وقط���اع االنتاج 
بالتلفزي���ون املص���ري، وت���دور 
أحداثه حول شخصية امرأة بدأت 
حياتها في العمل كمقاولة صغيرة 
تعمل من الباطن وتتوالى األحداث 
ال���ى ان تصب���ح صاحب���ة إحدى 
املؤسسات الكبيرة في مجال البناء 
والتعمير، وتب���دأ في االنتقام من 
كل من وقفوا ضدها أثناء مرحلة 
صعودها وتصفية حساباتها القدمية 

معهم.
من ناحية أخرى، قررت صابرين 
استكمال مشروعها الدرامي اآلخر 
»الشيماء« والذي يتناول قصة حياة 
شقيقة الرسول ژ، حيث ترى ان 
هذا العمل سيكون نقلة في مشوارها 
الفن���ي كما حدث معها من قبل في 

مسلسل »أم كلثوم«.

رّزاق الموسوي: فخور بالتعامل مع أسرة المنصور

مفرح الشمري
أكد املنتج رزاق املوسوي انه 
فخور بالتعامل مع اسرة املنصور 
الفنية من خ���الل عمله اجلديد 
»احلب اللي كان« من تأليف فاطمة 
الصولة واخراج شرويت عادل، 
متمنيا ان ينال العمل االجتماعي 
اعجاب املش���اهدين خاصة انه 
انتاج مشترك بني شركته وأسرة 
املنصور من خالل شركتهم سڤن 

ستايل.
جاء ه���ذا التأكيد في املؤمتر 
الذي عقده مس���اء  الصحاف���ي 
ام���س االول في فن���دق كويت 
حياة مبشاركة جنوم املسلسل 
الفنان القدير منصور املنصور، 
محمد املنصور، حسني املنصور، 
العق���ل، عبداالمام  عبدالرحمن 
عبداهلل، س���ناء يون���س، فرح 
بسيسو، مها محمد، أمل عباس، مي 
عبداهلل، منصور حسني املنصور، 
حمد اش���كناني والطفل متعب 

وأداره الزميل فالح العنزي.

قضايا اجتماعية

واضاف املوسوي قائال: اسرة 
املنصور لم جتتم���ع منذ فترة 
طويل���ة في عم���ل درامي، لذلك 
حرصت كل احلرص على وجودهم 
معي، خاصة انني من املتابعني 
ألعماهم وأتشرف بالعمل معهم 
من خالل هذا املسلسل الذي يقع 
في 30 حلقة ويتناول العديد من 
القضايا االجتماعية التي نعاني 

منها حاليا.
من جانبه، عبر الفنان القدير 
منصور املنصور عن س���عادته 
بالتعامل مع املوسوي وشكر له 
حرصه على جمع اسرة املنصور 

ادواتها  مخرجة متمكنة م���ن 
النجاح  االخراجية، متمني���ة 

للعمل واملشاركني فيه.

حلم وتحقق

بعد ذل���ك حتدثت املخرجة 
ش���رويت عادل قائلة: تعلمت 
الراحل  الكثير م���ن املخ���رج 
عبدالعزي���ز املنصور الذي لم 
يبخل علي بش���يء، واخراجي 
لهذا العمل بوجود اشقائه هو 
حلم وحتق���ق بفضل اهلل، ثم 
بفضل املنتج رزاق املوسوي، 
وأمتنى ان أكون عند حسن ظن 

اجلميع.
وعن ترتيب االس���ماء في 
املسلسل قالت: انه امر صعب 
ولكن بفض���ل تكاتف اجلميع 
النقطة متمنية  اجتزنا ه���ذه 

للجميع التوفيق.

موهبة جميلة

اثن���اء املؤمت���ر الصحافي 
أثن���ى اجلميع عل���ى موهبة 
الطفل متعب الذي يشارك في 
انه ميتلك  املسلس���ل، خاصة 
صوتا جمي���ال بالغناء وأهدى 
للحضور مقطعا من اغنية »أنت 
عم���ري« ألم كلثوم نالت على 
اعجاب اجلميع وقد تعهد املنتج 
رزاق املوسوي بتبني موهبته 

في الساحة الغنائية.

تعزية

يذكر انه قبل انطالق املؤمتر، 
وج���ه القائم���ون عليه بطاقة 
تعزية للمخ��رج القدي��ر غافل 
فاضل في وفاة والدته مس���اء 

امس االول.

في عمل فني واحد، خاصة انهم 
لم يجتمعوا منذ وفاة شقيقهم 
املخرج عبدالعزيز املنصور وكانت 
مشاركاتهم في االعمال الدرامية 

منفردة في الفترة املاضية.

حب حقيقي

الفنان محم���د املنصور  أما 
العمل جميلة  فأوضح ان قصة 
وتستوعب هذا الكم من النجوم 
ألنه���ا ت���دور ح���ول العالقات 
االنسانية ومعنى احلب احلقيقي 

الذي نفتقده هذه االيام.
وطالب الصحافة بعدم ذكر 
كلم���ة »عيال املنص���ور« ألنهم 
اصبحوا كب���ارا عليها، متمنيا 
ان يتم مخاطبتهم باس���م عائلة 

نعاني منها حاليا. بينما الفنان 
عبداالمام عبداهلل امتدح كثيرا 
عطاءات اس���رة املنصور منذ 
ان كانت في مس���رح اخلليج، 
مشيرا الى ان العمل معهم ممتع 
للغاية، شاكرا منتج العمل على 

اختيارهم لبطولة املسلسل.

إضافة فنية

املمثلة  من جانبها، اشارت 
السعودية سناء يونس الى ان 
مشاركتها في »احلب اللي كان« 
اضافة فنية ملشوارها ألن هذا 
العمل يجمعها مع قامات بالفن 
الكويتي مثل منصور املنصور 
ومحم���د املنصور وحس���ني 
العقل،  املنصور وعبدالرحمن 

املنصور أو اس���رة املنصور أو 
االخوة املنص���ور في كتابة أي 

خبر عنهم!
ب���دوره، قال الفنان حس���ني 
املنصور: نثم���ن مبادرة املنتج 
رزاق املوسوي على اعادة اسرة 
املنصور مجتمعة في عمل درامي، 
خاصة اننا لم جنتمع منذ وفاة 
ش���قيقنا املخ���رج عبدالعزيز 
املنص���ور، وه���ذا ان دل فإمنا 
يدل على حرص املوسوي على 
وجودنا في الس���احة مجتمعني 
بعد ان قدمنا العديد من االعمال 

الناجحة.

اثراء للساحة

الفن���ان عبدالرحمن  أم���ا 

العق���ل، فعبر عن س���عادته 
بالعمل مع اسرة املنصور بعد 
هذا االنقطاع ومع املنتج رزاق 

املوسوي احلريص على اثراء 
الساحة الفنية بأعمال اجتماعية 
تناقش العديد من قضايانا التي 

متمنية ان ينال دورها اعجاب 
اجلميع.

مراكز متقدمة

اما املمثلة الس���ورية فرح 
بسيس���و فقالت ان���ه يكفيها 
فخرا انها تشارك بأعمال الدراما 
الكويتية التي اس���تطاعت ان 
حتتل املراكز املتقدمة في الفترة 
املاضية، مش���يرة الى انها من 
املتابعني لها ألنها تتناول قضايا 
اجتماعية جريئة بأسلوب غير 

مبتذل.
بينم���ا املمثلة مه���ا محمد 
ذكرت انها س���عيدة بالتعامل 
م���ع املخرجة ش���رويت عادل 
ليس لكونها امرأة وامنا لكونها 

في المؤتمر الصحافي الخاص لمسلسل »الحب اللي كان«

بطاقة العمل
احلب اللي كان.

ف����اطم������ة  ت��ألي�������ف: 
ال�صولة.

اخ�������راج: ش�����روي���ت 
ع���ادل.

عدد احللقات: 30 حلقة.

انفال مودا »سهام  أزياء: 
القليوبي«.

الغ���نائية:  امل�����قدم����ة 
دع��يج اخلليفة الصباح.
ع���������ادل  أل���ح�������ان: 

الفرحان.


