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مغنية قاعدة »تتغلى« 22
على الصحاف���ة وهي في 
بداي���ة طريچه���ا وقاعدة 
تعطي مواعيد وتكش���ت 
 م���ن غير م���ا تعت���ذر.. 

صچ ما تستحني!

مواعيد
تلفزيون���ي  مخ���رج 
املنتجني ما  ان���ه  »حس« 
يبون يتعاملون معاه ألنه 
أفكاره قدمي���ة ومعاملته 
 قاس���ية م���ع املمثل���ني.. 

ما يشوفون شر!

أفكار
منتج بعد ما »بذل« جهد 
في تسلم دفعات عمله اليديد 
من التلفزيون هاأليام قاعد 
يتهرب من ممثلينه علشان 
ما يعطيهم باچي فلوسهم.. 

ارحم ُترحم!

هروب

في حفل تكريمها في ملتقى نجالء النقي مع فهد الهاجري

القنة: العّياد أول شخصية نسائية عربية 
تحتل رئاسة إدارة المسرح

القائمني على امللتقى، متمنية ان 
تكون عند حسن ظن اجلميع، 
بينما متنى االس���تاذ املس���اعد 
بقسم التمثيل واالخراج باملعهد 
العالي للفنون املسرحية د.فهد 
الهاجري بأن يرى مشروعه النور 

قريبا.

أما بالنسبة الى د.فهد الهاجري 
فهو خري���ج اس���بانيا ويعمل 
على مشروع انشاء اول مسرح 

للبانتومامي في الكويت.
من جهتها، شكرت مديرة ادارة 
املسرح باملجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب كاملة العياد 

كان مبناسبة يوم املسرح العاملي، 
العياد تعتبر اول  وقال: كاملة 
شخصية نسائية عربية حتتل 
رئاسة ادارة املسرح ولها جهود 
واضحة في العمل خلدمة احلركة 
املس���رحية، كما انها اول كاتبة 
خليجية تقتحم مجال املونودراما، 

مفرح الشمري
أشاد األمني العام املساعد في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة بإجنازات 
مديرة ادارة املس���رح باملجلس 
العياد واالستاذ املساعد  كاملة 
بقسم التمثيل واالخراج باملعهد 
العالي للفنون املسرحية د.فهد 

الهاجري.
اثن���اء حضوره  جاء ذل���ك 
باالنابة عن االمني العام للمجلس 
بدر الرفاعي حلفل تكرميهما في 
ملتقى جن���اء النقي الذي اقيم 
مساء امس االول وحضره عدد من 
الفنانني مثل الفنانة القديرة حياة 
الفه���د والفنانة زهرة اخلرجي 
ووكيل املعه���د العالي للفنون 
املسرحية د.فهد السليم ورائدة 
مس���رح الطفل الكاتبة القديرة 
عواطف البدر، باالضافة الى عدد 
الس���فراء والديبلوماسيني  من 

املعتمدين في الكويت.
بدأ احلف���ل بكلمة ترحيبية 
من د.نادر القنة أشار فيها الى 
ان املبررات واملسوغات لتكرمي 
امللتقى  العياد ود.الهاجري في  .. مشهد من »البيت املسكون«

النجم عبدالعزيز املسلم

الفنانة القديرة حياة الفهد مع احلضور أثناء امللتقى

د.نادر القنةكاملة العياد

بدأ تصويره بمشاركة حشد من النجوم

المسلم يحذّر الناس من »البيت المسكون« 
عبدالحميد الخطيب 

وسط استعدادات كبيرة، دشن النجم عبدالعزيز املسلم التصوير 
اخلارجي ملسلس���ل الرعب الهادف »البيت املس���كون« ومازال العمل 
في بناء ديكورات التصوير الداخلي جاريا حتى اآلن بقيادة مهندس 
الديكور د.طارق الصفران واملهندس التنفيذي للديكورات د.عنبر وليد 
في استديو الكيبل، ويقود بطولة املسلسل كل من: عبدالعزيز املسلم، 
عبدالرحمن العقل، انتصار الشراح، هبة الدري، زهرة عرفات، خالد 
البريكي باالشتراك مع الفنان القدير خالد العبيد الذي يعود الى ادوار 
الشر املغلف بالرعب بعد غيبة طويلة، وهناك ايضا اطالة للفنانني 
القديرين غ���امن الصالح وعبد اإلمام عبداهلل إلى جانب مجموعة من 
الش���باب منهم خالد املفيدي، مرام، مش���عل الشايع، منى شداد، علي 
فرحان، جمال الش���طي ومن مصر ناصر حماد، كما يتصدى للمقدمة 
الغنائية الشاعر الش���يخ دعيج اخلليفة الذي كتب كلماتها وسيقوم 

بغنائها فرقة ميامي ويلحنها عادل الفرحان.
وعن فكرة العمل قال املسلم: تدور حول زوج وزوجة امتلكا منزال 
عن طريق البنك فيتعرضا لضائقة مالية ما يضطرهم لتأجير الطابق 
العل���وي، غير ان املنزل حتدث فيه بعض املفارقات الغريبة، ما يدفع 
املس���تأجرين للرحيل فيتعثر الزوجان في سداد القرض ما يضعهم 

في مأزق وتبدأ املشكات مع البنك.
وأضاف: هذا ح���ال الكثير من الكويتيني والعرب الذين يعتمدون 
على القروض والفوائد املركبة وهذه ظاهرة خطيرة، ولألسف الشديد 
اليوم هناك 10 آالف امرأة كويتية عليهن »إلقاء قبض« غير املسجونات 
جميعهن عل���ى ذمم مالية وأيضا أصبح الش���باب اخلريجني اجلدد 
مصيدة للبنوك من خال القروض، لذلك مسلسل »البيت املسكون« 
يحذر األس���ر اخلليجية على وجه التحديد والعربية بشكل عام من 

مخاطر الفوائد الربوية.
واس���تطرد قائا: املسلسل ينطوي على خطوط درامية عدة منها 
تعدد الزوجات واملظاهر السلبية في املجتمع الكويتي، مشيرا الى أنها 
املرة األولى بالتلفزيون العربي التي يقدم فيها مسلس���ل رعبا مغلفا 
بالكوميديا على شاشاته، الفتا إلى ان قصة العمل تختلف متاما عن 
املس���رحية التي مت تقدميها حتت االسم نفسه من قبل شركة مسرح 
السام حيث قال: اقتبسنا القيم فقط غير أن األحداث مختلفة جملة 

وتفصيا.
وشدد املس���لم على انه يعمل على غرس القيم اإلنسانية، السيما 
ان دور الدراما ليس التس���لية فقط وامنا نش���ر املعرفة والثقافة بني 
الناس، كما ان لها دورا تنمويا وهذا ما يسعى إليه من خال االعمال 

التي يقدمها سواء للمسرح أو التلفزيون.
وأشار قائا: »البيت املسكون« مليء باخلدع التي سيتم تنفيذها وفق 
إمكانات ضخمة ملمحا الى ان العمل القى استحسانا كبيرا عندما أعلن 

عنه في مهرجان »كان« ومهرجان »القاهرة لإلذاعة والتلفزيون«.
اجلدير بالذكر أن تصوير مسلسل »البيت املسكون« يدور حاليا 
في املواقع اخلارجية، وان اللوكيشن الرئيسي سيبدأ العمل فيه بداية 
األسبوع املقبل بعد تنفيذ شركات الديكور عملها فيه، واملسلسل قصة 
وسيناريو وحوار عبدالعزيز املسلم وشارك في التأليف الشاعر سامي 

العلي وإخراج حسني املفيدي.

)أسامة البطراوي(جنالء النقي وزهرة اخلرجي

صفوان نعمو: »دبي مدينة الحب«

رامي صبري يكّذب شائعة وفاته في شرم الشيخ
أبدى املطرب املصري رامي صبري استياءه 
من الش���ائعة التي ترددت حول وفاته اثر 
تعرضه حلادث تصادم بني سيارته وسيارة 

نقل على طريق شرم الشيخ.
وقال املطرب املعروف ب� »ش���بيه عمرو 
دياب«: فوجئت بسيل من االتصاالت الهاتفية 
خال وجودي بش���رم الشيخ من اصدقائي 
وزمائي الشعراء واملطربني يطمئنون على 
صحتي، ويستفسرون عن احلادث االليم الذي 
تعرضت له وأنا في طريقي الى شرم الشيخ، 
وهو ما أثار ضحكي في البداية وغضبي في 

النهاية بحسب »ام بي سي نت«.
وأعرب املطرب الش���اب ع���ن انزعاجه 
الش���ديد من كثرة االتصاالت التي تلقاها، 
مما يعني ان الشائعة انتشرت على نطاق 
واسع، مش���يرا الى انه اضطر في النهاية 
الى قطع اجازته ليطمئن أهله واصدقاءه 

على صحته.
واض���اف صبري: »احلم���د هلل انا حي 
أرزق، ولم أصب بأي مكروه«، داعيا مطلقي 
الشائعات الى االبتعاد عن هذه املنطقة التي 

وصفها باحلرام.
وأوضح: »ل���م أنزعج طيلة حياتي من 
أي شائعة خرجت عني مهما كانت سخيفة 
قدر انزعاجي من هذه الشائعة، فعلى الرغم 
من علمي ان املوت حق إال أنني ال أحب ان 
تخرج ش���ائعة بوفاتي حتى ال أزعج من 

حولي«.
وأشار رامي الى انه يحرص في كل شهر 
على ان يحصل على اجازة ملدة اسبوع أو 
اقل، وكانت االجازة هذه املرة ضرورية بعد 
جلسات العمل املكثفة التي كان يعقدها مع 
الش���عراء واملوزعني لاتفاق على االلبوم 

اجلديد.

دمشق ـ هدى العبود
يضع املخرج السوري الش���اب صفوان نعمو اللمسات النهائية 

إلخراج حفل أوبريت ضخم حتت عنوان »دبي مدينة احلب«.
ونعمو من أهم مخرجي الڤيديو كليب في سورية، حيث سبق له 
ان أخرج أغاني بطريقة الڤيديو كليب لعدد من الفنانني منهم: رضا 
وعاصي احلاني باالضافة الى الكليب اخلاص مبسلسل »ما ملكت 

أميانكم« من إخراج جندت أنزور والذي غناه جورج وسوف.
وسيشارك في أوبريت »دبي مدينة احلب« الذي ترعاه مؤسسة 
دبي لإلعام نخبة من جنوم الغناء العربي يتقدمهم اللبناني وديع 
الصافي واإلماراتي حسني اجلسمي واملصري هاني شاكر والسوري 
نور مهنا، باالضافة الى عدد من جنوم التلفزيون والسينما في عدد 

من الدول العربية.
وأوبريت »دبي مدينة احلب« من كلمات الشاعر يوسف سليمان، 

وأحلان هيثم الزياد، وتوزيع طوني سابا.
وكان نعمو خاض جتربة مماثلة عندما أخرج أوبريت »يسلم ترابك 
يا شام« الذي قدم مبناس���بة إعان دمشق عاصمة للثقافة العربية 
للعام 2008، وشارك في غنائه كل من الفنانني: ميادة احلناوي، لطيفة 

التونسية، حسني اجلسمي، عاصي احلاني، هاني شاكر. صفوان نعمو

رامي صبري


