
االربعاء  5  مايو  2010   35فنون

عال غانم تتعرض ألزمة نفسية تقلب حياتها
أكد املخرج طارق دي���اب ان قرار مجدي 
س���ليمان رئيس ش���بكة البرنامج العام في 
االذاعة املصرية إلعادة حلقات مسلسل »شموع 
وحنني« االذاعي طوال الش���هر اجلاري جاء 
بعد جناح املسلسل وبناء على طلب جمهور 
املس���تمعني بإعادته، مش���يرا الى ان أحداث 
املسلس���ل تدعو الس���تعادة القيم واملشاعر 
واملبادئ واملثل العلي���ا والعادات والتقاليد 
اجلميل���ة التي افتقدناها في عصر االنفتاح، 
وكانت ثرية وموجودة قبل االنفتاح، بحسب 
جريدة اجلمهورية، وذلك من خالل شخصية 
»أمان���ي« التي تلع���ب دورها عال غامن وهي 
فتاة مصرية أصيلة بس���يطة في تعامالتها 
خيرة ومثابرة ومع تصاعد االحداث تتعرض 
ألزمة نفسية تقلب االحداث رأسا على عقب 

وتغير حياتها.
يذكر ان املسلسل من بطولة هشام عبداحلميد 
وانتصار وليلى طاهر وجمال اسماعيل ونادية 
عزت وعفاف رشاد وعبدالوهاب خليل وحسني 
ابراهيم وقيس عبدالفتاح وإجالل زكي، وهو 
عن قصة جمال الغيطاني واعداد درامي حملمود 
املزالوي واشعار سيد حجاب وأحلان ماجد 

عرابي وغناء هدى عمار. عال غامن

باسكال مشعالني

اعتذرت عن بطولة فيلم سينمائي

باسكال مشعالني تقتحم الدراما الخليجية
حتل الفنانة اللبنانية باسكال مشعالني مع 
املطرب االماراتي منصور زايد ضيفة في سهرة 
جديدة من س���هرات برنامج »ليالي السمر« في 
موسمه الثاني الذي تعرضه قناة ابوظبي االولى 
وتقدمه ميس حمدان ويخرجه طوني قهوجي، 
تعرض ه���ذه احللقة غدا الس���اعة 20 بتوقيت 

السعودية.
تتحدث باسكال خالل احللقة عن التكرميات 
العديدة التي نالتها في مش���وارها الفني وكان 
آخرها في لبن���ان وتونس واثر هذه التكرميات 
على مشوارها الفني، كما تكشف معايير اختيارها 
لالغاني التي تقدمها في ألبوماتها، وكذلك اسباب 
اعتذارها عن بطولة فيلم سينمائي مؤخرا ومدى 
رغبتها في تقدمي نفسها في مجال التمثيل، كما 
تتحدث عن مالمح املسلسل اخلليجي الذي تستعد 
للمشاركة فيه واسباب تأجيله من العام املاضي 

لهذا العام.
وتتطرق باسكال الى جتاربها في الغناء باللهجة 
اخلليجية مثل اغنيات سماح، حبيب قلبي، الدنيا 
دوارة واللي مو ع البال، وكيفية اجادتها للهجة 
اخلليجية، وتكشف عن اسباب اطالق القاب »نور 
الشمس« و» ملكة جمال الطرب« و»بسبوسة« 

عليها واي االلقاب تفضل.
كما تقدم باس���كال خالل احللق���ة اغنيات ع 
الضيعة لصباح والدنيا دوارة لعبدالرب ادريس 
ومن اغنياتها بحبك انا بحبك واللي مو ع البال 

وحبيبي غير وحبيب قلبي.

أثناء جولة اإلعالميين مع نجوم العمل في »الكيبل«

المسلم يكشف الرعب الموجود في »البيت المسكون«

والدة احملامي راشد »عبدالعزيز املسلم« 
الذي تختار له زوجة.

بينما الفنانة اجلميلة هبة الدري قالت: 
اجسد دور مدرسة متزوجة من احملامي 
»راشد« وهي زوجة مشاكسة، مؤكدة ان 
الدور اعجبها ألنه كوميدي ممزوج بالرعب 
واجلد في الوقت نفسه، متمنية ان ينال 

املسلسل اعجاب اجلمهور.
من جهته عب����ر الفنان املصري نصر 
حماد عن س����عادته بتعاوناته املستمرة 
مع املسلم ومسرح السالم متمنيا التوفيق 

والنجاح للمسلسل.

متمنيا ان تنال املقدمة الغنائية التي كتبها 
للمسلسل اعجاب املشاهدين.

ب����دوره قال املخرج حس����ني املفيدي: 
أهم ما مييز »البيت املسكون« هو فريق 
العمل الرائع والتعاون الواضح إلخراج 
العمل بأفضل صوره تليق بتاريخ مسرح 
السالم، مشيرا الى ان العمل به الكثير من 
القضاي����ا االجتماعية املهمة التي تهم كل 

اطياف املجتمع.
اما الفنانة انتصار الشراح فقالت: العمل 
له شكل خاص بخالف ما قدمته سابقا مع 
مسرح السالم، وأجسد في املسلسل دور 

معادلة صعبة م����ن خالل القصة املتقنة 
والنجوم املشاركني، االمر الذي كون شكال 
مغايرا للعديد من االعمال الدرامية التي 
تعرض في شهر رمضان املبارك، مؤكدا ان 
مسرح السالم سيعرض مسرحية »البيت 
املسكون« في عيد الفطر وهي استكمال 

لالجزاء السابقة.
من جانبه اشاد الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة بالتعاون مع الفنان عبدالعزيز 
املسلم، وقال: لي الشرف ان اكون احد ابناء 
ه����ذا الصرح الكبير، فأنا متواجد في كل 
اعمال مسرح السالم منذ اكثر من عقدين، 

خالل شخصية والده الراحل، وستكون 
صورته معلقة بجدران »البيت املسكون«. 
واستطرد املسلم: املسلسل املكون من 31 
حلقة سينتهي تصويره منتصف الشهر 
اجلاري، وهناك اكثر م����ن اتفاق وكذلك 
مفاوضات جتري لعرض املسلسل على 
عدة قنوات فضائية م����ن بينها »روتانا 
خليجية« و»mbc«. وزاد: أتعاون كذلك مع 
»الراي« من خالل مسلسل »الثمن« وهناك 

تعاون ايضا مع تلفزيون »الوطن«.
اما الفنان واملخرج عادل املسلم فقال: 
في »البيت املس����كون« استطعنا حتقيق 

عبدالحميد الخطيب
أكد النجم عبدالعزيز املسلم انه يستعد 
خلوض جتربتني دراميتني جديدتني خالل 
الفترة املقبلة احداهما عمل مصري � كويتي 
مش����ترك يحمل عنوان »أيامنا احللوة«، 
بتكلفة 3 ماليني دينار، ويشارك فيه نخبة 
من أملع جنوم مصر والكويت واخلليج، 
واالخ����رى عم����ل بعنوان »حدي����ا بديا« 
بالتعاون مع تلفزيون »فنون«، مشيرا الى 
انه ال يستبعد تقدمي املنوعات في القريب، 
السيما بعدما اجيز »مسك وعنبر2« من 
قبل وزارة االعالم. جاء ذلك اثناء حديثه 
للصحافة واالعالم املرئي واملسموع الذين 
زاروا موقع تصوير مسلسل الرعب الهادف 
»البيت املسكون« في استديو »الكيبل« 
مبنطقة الشويخ بناء على دعوة من شركة 
»مسرح السالم« لإلنتاج الفني والتوزيع. 
واضاف املسلم قائال: »البيت املسكون« 
ميثل عودة حقيقية الى اصول مهنة الفن، 
خصوصا ان املسلس����ل يختلف عن آخر 
انتاجات مسرح السالم، ألنه عمل رعب 
ينفذ ألول مرة بتقنيات حديثة على الشاشة 
الصغيرة، مثمنا جهود فريق العمل وعلى 
رأس����هم املخرج حسني املفيدي، ومصمم 
الديكور د.عنبر وليد، والش����اعر سامي 
العلي ووليد جاس����م املشاركان معه في 
تأليف العمل، ومستذكرا النجمني الكبيرين 
الراحلني خالد النفيس����ي وعلي املفيدي 
اللذين شاركا في أعمال من انتاج السالم 
من قبل واكد انه سيكون للفنان الراحل 
علي املفيدي ظهور شرفي في املسلسل من 

عادل املسلم

هبة الدري عبدالعزيز املسلم يتوسط الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة وانتصار الشراح أثناء حديثه للصحافة

املخرج حسني املفيدي مع جنوم العمل أثناء جولة اإلعالميني في لوكيشن تصوير »البيت املسكون«

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

وزير النفط واإلعالم يوقف 
4 برامج على الثالثة الرياضية

ترقب من العاملين بالقناة

عبدالحميد الخطيب
علمت »األنباء« من مص���ادر في وزارة اإلعالم ان 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل أمر 
بإيقاف 4 برامج حوارية في القناة الثالثة الرياضية 
وذلك قبل مب���اراة نهائي كأس ولي العهد بني فريقي 
الكويت والعربي والتي انتهت بفوز الكويت بركالت 

الترجيح بعد التعادل 2- 2.
وأضافت املصادر ان هناك حالة من الذعر والترقب بني 
جميع العاملني في هذه البرامج خصوصا ان اإليقاف غير 
محدد املدة حتى اآلن، متسائلني عن كيفية ملء املساحة 

التي ستخلو من اخلارطة البرامجية للقناة.
وتابعت املصادر: ان أحد الوكالء املس���اعدين قام 
باستدعاء املسؤولني في الثالثة الرياضية وأخبرهم 
بقرار الوزير وعندما استفسروا عن سبب اإليقاف قال 
لهم »ال تناقشوني في شيء ألن الوزير أمرني باإليقاف 
دون أن يعلمني باألسباب«. وذكرت املصادر انه رمبا 
يكون سبب اإليقاف هو االستجوابات التي يتعرض 
لها وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
متمنني ان تعود هذه البرامج مرة أخرى خصوصا انها 

من أهم ما مييز القناة الثالثة الرياضية.
يذكر ان البرامج التي مت إيقافها هي:

 »الشوط الثالث« من تقدمي نادر كرم
 »وراهم وراهم« من تقدمي عبدالعزيز النبهان

 »سهرة الثالثة« من تقدمي نادر كرم
 »كافيه رياضي« من تقدمي ماهر العنزي ومحمد 

البداح.


