
االربعاء 16 يونيو 2010   27فنون

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي مع »الكبير«  في »الوراق«
القاهرة ـ سعيد محمود

النجمة  وافق���ت 
اللبناني���ة هيف���اء 
الظهور  وهبي على 
كضيف ش���رف في 
مسلس���ل »الكبير« 
الذي يقوم ببطولته 
الفنان الشاب أحمد 

مكي.
وأكد مكي انه مت 
االتفاق م���ع هيفاء 
للظه���ور كضي���ف 
شرف بجانب عدد 
آخ���ر م���ن النجوم 
منهم ميريام فارس 

وحسني اجلسمي.
مكي  احمد  وبدأ 
تصوي���ر مش���اهد 

»الكبي���ر«، حيث مت االنتهاء من بناء ديكور 
املسلس���ل داخل استوديو الوراق ويشاركه 

البطول���ة دنيا  في 
سمير غامن، اضافة 
ال���ى مجموعة من 
جنوم املسلسل، وهو 
من تأليف ورش���ة 
س���يناريو يشارك 
فيها مصطفى صقر 
الدين  ومحمد ع���ز 
وتامر ن���ادي، ومن 
اخراج اسالم خيري 
شلبي جنل املؤلف 
الكبير خيري شلبي، 
التصوير  ومدي���ر 
أمي���ن أبوامل���كارم، 
ويع���د املسلس���ل 
أولى جت���ارب مكي 

التلفزيونية.
ق  سيس���تغر و
تصوير املسلس���ل حوالي 10 أس���ابيع ومن 

املقرر عرضه في شهر رمضان املقبل.

أحمد مكي

النجم طارق العلي يهدي اخلليفة باقة ورد

مشهد من مسلسل »حرمي عنزروت«

»mbc« تجري مفاوضات لعرضه على

»حريم عنزروت«..  إسقاطات اجتماعية
في إطار كوميدي خفيف

عبدالحميد الخطيب
حتت رعاية وحضور الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفة أقام فريق مسلسل »حرمي عنزروت« 
مساء أمس األول في فندق هوليداي ان الساملية 
مؤمترا صحافيا لإلعالن عن االنتهاء من تصوير 
العمل وذلك بحضور أبطاله: شهاب حاجية وهيا 
الشعيبي ونواف النجم واملخرج الشاب حسني 
دش���تي واملؤلف بكر البكر ومنتج العمل حمد 

السيحان وعدد من الفنانني واإلعالميني.
املؤمتر بدأ بعرض بعض لقطات ألهم مشاهد 
املسلسل ومن ثم القى النجم طارق العلي كلمة 
عفوية قال فيها: اليوم أرى مخرجا شابا ينتظره 
مستقبل باهر وأمتنى ان يكون اضافة جميلة 
للمخرجني الكبار، كذلك املؤلف بكر البكر الذي 
أج���اد في كتابة العمل مبا يتناس���ب مع حجم 
النجوم املشاركني فيه، مثنيا على جتربة حمد 
السايح األولى باالنتاج ومتمنيا ان تدعم هذه 
الكوادر الكويتية الشابة ملواصلة مشوار الفن 
وان ُيرى املسلس���ل على العدي���د من القنوات 

الفضائية.

بدايات فنية

من جانبه أكد الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
ان وجوده مع أبطال »حرمي عنزروت« اضافة 
كبيرة له خصوصا انه يهتم بدعم الشباب كما 
فعل اجليل الس���ابق معه مستذكرا بداياته مع 
النجم طارق العلي ومتمني���ا ان تنال املقدمة 
اعجاب الناس خصوصا انه���ا بصوت الفنان 

الشاب املوهوب بسام. 
أما املخرج حسني دشتي فقال: لقد أحببت ان 
اخرج شيئا جديدا فاستخدمت الكوادر بطريقة 
السينما ستايل، وتشرفت في هذا العمل بلقاء 
كوكبة من جنوم الكوميدي���ا الكبار، الذين لم 
يبخلوا علي بالنصح من خالل خبرتهم الطويلة 
في املج���ال الفني ملمحا ال���ى ان قصة العمل 
كتب���ت بعناية وأعطته الفرصة لفرض رؤيته 

االخراجية بكل أريحية.

مشكالت كثيرة

بدوره أشار الفنان شهاب حاجية الى ان العمل 
يناقش العديد من القضايا في اطار كوميدي، 

حيث يجسد فيه شخصية »فاضل عنزروت« 
الزوج الذي يقع في مش���كالت كثيرة بس���بب 
عدم إجن���اب أطفال مع زوجتيه »فضيلة« هيا 

الشعيبي و»فتحية« مي عبداهلل.
بينما قالت الفنانة هيا الشعيبي: املؤلف بكر 
البكر لم يعطنا فرصة نقول إفيهات ألنه كتب 
النص بعناية ش���ديدة وشخصيتي في العمل 
زوجة »فاضل عنزروت امللسونة«، التي تختلق 
املش���اكل دائما مع زوجته الثانية الفنانة مي 
عبداهلل، ال���دور بالفعل جديد وأمتنى ان ينال 

اعجاب الناس عند عرض املسلسل.

كوميديا الموقف

من جانبه قال املؤلف بكر البكر ان مسلسل 
»حرمي عنزروت« عمل اجتماعي خفيف، يحمل 
اسقاطات اجتماعية كوميدية السيما انه يعتمد 
على كوميديا املوقف، ويناقش من خاللها العديد 

من القضايا التي توجد في املجتمع.
وح���ول احملطة التي س���تعرض العمل في 
رمضان أوضح البكر ان هناك عدة مفاوضات 
جتري بني شركة »املربع الفني« املنتجة للعمل 
وبعض احملطات الفضائية، ملمحا الى ان هناك 
مناقشات جادة مع محطة »ام بي سي« لعرض 

العمل على شاشتها.

ضيف شرف

وفي نهاية املؤمتر حتدث الفنان نواف النجم 
قائال: أشارك كضيف ش���رف في حلقة نطرح 
فيها قضية بعنوان »النصب واالحتيال« لشرح 
عواقب استغالل املال بشكل خاطئ وأمتنى ان 

ينال دوري إعجاب املشاهدين.
اجلدير بالذكر ان مسلسل »حرمي عنزروت« 
من تألي���ف بكر البكر ف���ي أول جتربة له في 
الدراما، وكتب كلمات املقدمة الغنائية الشاعر 
الش���يخ دعيج اخلليفة وتوزيع محمد الشطي 
وغناء املطرب الشاب بسام. ويتصدي لبطولته: 
هيا الش���عيبي ومي عبداهلل وشهاب حاجية 
وسلطان الفرج ومشعل الفرحان، باإلضافة الى 
ضيوف ش���رف في بعض احللقات مثل طارق 
العلي وفرحان العلي ون���واف النجم ونادية 

كرم وآخرين.
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