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الفنية

وصفت المسلسالت الكوميدية بـ»المهمة الصعبة«

حياة الفهد: الكويتيون يفضلون األعمال التراجيدية في رمضان 

ام سوزان في مشهد من مسلسل »ليلة عيد«

الفنانة القديرة حياة الفهد

كونا: أكدت الفنانة القديرة حياة الفهد ان 
غالبية اجلمهور احملليـ  كما تبني لها من خالل 
احتكاكها بفئات مختلفة منهمـ  يفضلون مشاهدة 
األعمال التراجيدية خالل شهر رمضان املبارك 
ألنها أصبحت عادة ســــنوية لديهم وموروثا 

اجتماعيا ال ميكن تغييره.
وقالت الفهد ان االعمــــال الكوميدية مهمة 
اذا ما كانت هادفة اال أن الطلب عليها يقل في 
شــــهر رمضان املبارك ألن الغالبية يفضلون 
التمثيليات واملسلسالت التراجيدية، كما يفضل 
التاريخية والتراثية  البعض اآلخر االعمــــال 

واالجتماعية االنسانية.
ووصفت املسلســــالت الكوميدية »باملهمة 
الصعبة« نظرا الى حاجتها لكاتب يتمتع بقدرات 
خاصة في كتابة هذه النصوص اضافة الى ممثلني 
يتميزون مبواصفات خاصة متكنهم من تشخيص 
الدور بالشكل املطلوب مشيرة في الوقت نفسه 
الى انها في حال وجدت النص الهادف في هذا 

املجال فإنها لن تتردد في قبوله.
وعــــن أعمالها املرتقبة في شــــهر رمضان 
املقبل قالت الفهد لدي هذا العام عمل واحد هو 
»ليلة عيد« الذي سيعرض على قناتي »ام بي 
سي« و»الوطن« كما سيعرض في التلفزيون 
الكويتي بعد الشهر الكرمي، وهو عمل انساني 
اجتماعي يتناول فترة زمنية مهمة مرت على 
الوطن العربي وتسببت في حتوالت اجتماعية 
وسياســــية هي مرحلة نكسة العام 1967 التي 

وصل تأثيرها الى الكويت فكانت قصة العمل 
شكال من اشكال هذا التحول.

وتابعت الفنانة الفهد ان دورها في هذا العمل 
ينقل حال امرأة أخطأت مرة في مرحلة مبكرة 
مــــن عمرها وبقيت ظالل هــــذا اخلطأ تالزمها 
في حياتها وحال شــــقيقها الذي أثرت صدمة 
النكسة عليه جعلته قاســــيا حاد الطباع كما 
يتضمن العمل أحداثا اخرى متعددة تعرض آثار 
احلروب والنكسات السياسية من وقوع شهداء 
وحتطم احالم البعض وآثار الهزات النفسية 

التي يتعرضون اليها وغيرها.
ووصفت مخرج »ليلة عيد« حسن ابل باملتميز 
»نظرا لقدراته االبداعية وأخالقه وهدوئه« وهو 
ما دفعها الى العمل معه للمرة الرابعة اضافة الى 
نخبة من الزمالء املمثلني الكويتيني واخلليجيني 
الى جانب تعاون مع امللحن املعروف عبداهلل 
القعود والفنان عبداهلل الرويشد والكاتب حمد 

بدر.
وردا على ســــؤال حول متسكها باملفردات 
الكويتية في نصوص اعمالهــــا قالت الفنانة 
الفهــــد انها ال تتناول القــــدمي جدا في ذلك، بل 
حتاول التمسك بالكلمات املتوسطة بني مرحلتني 

»القدمية واحلديثة«.
وأشارت الى ان متابعاتها مع الكتاب الشباب 
في كتابة احلوارات تهــــدف الى احلفاظ على 
اللهجة اخلليجية التــــي بدأت تتأثر مبفردات 

طارئة ينقلها بعض الشباب.

»عيني عليك«.. نانسي تجد صعوبة 
في اختيار اسم ألبومها الجديد

القاهرة ـ سعيد محمود 
انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من 
تصوير أغنية »عيني عليك« بطريقة الڤيديو 
كليب، إخراج ليلى كنعان، كي يتزامن طرحها 

مع صدور ألبومها الغنائي اجلديد.
يضم ألبوم نانسي اجلديد 11 أغنية متنوعة 
بني اللهجات املصرية واللبنانية واخلليجية، 
كما يضم عددا مـــن القوالب الغنائية مثل 

الرومانسي والشعبي والكالسيكي.
نانسي لم حتدد اســـما نهائيا لأللبوم 

وجتد صعوبة في اختيار أحدها ألنها ترى 
ان كل االغانـــي مهمة وتصلـــح كي تكون 
عنوانـــا لأللبوم وتعقد جلســـات عمل مع 
فريق مكتبها الختيار األغنية التي ستكون 

عنوانا لأللبوم.
من جانب اخر قررت نانسي عجرم عدم 
إصدار ألبوم جديد لألطفال في الوقت احلالي، 
وتأجيله الى اشعار اخر، كما تعتزم القيام 
بجولة غنائية تشمل لبنان وسورية واملغرب 

وتونس.

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
اللبنانيـــة هيفاء وهبي  النجمة  أحيت 
أجمل ليالي مهرجان كازبالنكا في املغرب، 
حيث حضر احلفل أكثر من 180 ألف متفرج 
من املغرب ومن مختلف العواصم العربية 

والعاملية.
وغنت هيفاء على مدى أكثر من ســـاعة 
باقة من أجمل أغانيها وســـط تفاعل غير 

عادي من اجلماهير الغفيرة.
من جانب آخر، أحيا الفنان جاد شويري 
حفلني مميزين ضمن مهرجانات الدار البيضاء 
الذي ضم الى جانب هيفاء وهبي أشهر النجوم 
مثل: مسي اليوت، ســـان بول، وذلك على 
مسرح »بن او سيك« و»سيدي برنوسي« 
وقد حضر احلفـــل األول أكثر من 30 ألف 
شـــخص، أما احلفل الثاني فقد حضر أكثر 
من ثمانني ألف شخص من محبي وجمهور 
جاد. وقد تخلل احلفلني عرض كبير ومميز 
تضمن رقصا استعراضيا وموسيقيا كبيرا 
مع فرقته ومتيز اجلمهور مبشاركة الفنان 
جاد في جميع أغانيه وادائهم رقصة االغنية 

جاد شويرياجلديدة »غالي«.

لؤي

»قصة حب« لؤي
..  »ارجع يا زمان«

أكد املطرب الشاب لؤي انه انتهى من تسجيل تتر 
البداية والنهاية ملسلســــل »قصة حب« بعد ان وقع 
اختيــــار املنتج جمال العدل عليــــه ألدائها واألغنية 
حتمل اسم »ارجع يا زمان« من كلمات د.مدحت العدل 
وأحلان عمرو مصطفى، ومسلسل »قصة حب« من 
بطولة النجم السوري جمال سليمان وبسمة وخالد 
سرحان وانتصار حجاج عبدالعظيم وجنوم الشباب 
منى هال ورمزي ومحمد شــــكري ومن إخراج اميان 
حداد وسيناريو وحوار د.مدحت العدل وإنتاج جمال 

العدل.
وتدور أحداثه حــــول عالقة عاطفية جتمع ناظر 
مدرسة يدعى ياسني )جمال ســــليمان( بوالدة أحد 
التالميذ واسمها رحمه )بسمة(، وتتمحور القصة حول 
حياة الناظر الذي لم يتزوج بسبب رعايته شقيقاته، 
فيما فقدت والدة التلميذ زوجها وهي شابة. وانطالقا 
من هذه القصة، ينفتح الســــيناريو على مستويات 

درامية عدة سيتابعها املشاهد في رمضان املقبل.
يذكر أن آخر ألبومات لؤي كان ألبوم »مني هيقدر« 
الذي طرح في األســــواق فــــي 2006، ثم طرح بعده 
عدة أغاني منفردة منها: »سمعاني«، و»تالت يوم«، 
و»أنــــا كنت فني«، و»من أولها« و»بلدنا« وآخره تتر 

مسلسل »األدهم«.

غادة عبدالرازق شمس

شمس: غادة عبد الرازق صفعتني.. فرقصت لها

رانيا يوسف تستكمل »أيام الحب والشقاوة«  في لندن
عادت منذ أيام قليلة الفنانة 
الى  الشـــابة رانيا يوســـف، 
القاهرة قادمة من باريس بعد 
أن تسوقت لشـــراء مجموعة 
من املالبس اجلديدة لترتديها 
وتظهر بها في فيلم »زهامير« 
مـــع عادل إمـــام، حيث إن كل 
املشـــاهد اخلاصة بها بالفيلم 
ستجمعها بعادل إمام، وأحمد 

رزق، وفتحي عبدالوهاب.
وإلى جانب الفيلم، ستصور 
رانيا أيضا في الوقت احلالي 

دورها في املسلسل التلفزيوني 
اجلديد »أيام احلب والشقاوة«، 
املرشح للعرض على الشاشات 
املختلفة فـــي رمضان، بقيادة 
املخرج صفوت القشيري الذي 
طار إلى لندن ومعه مجموعة 
من الفنانني مثل محمد سليمان، 
وأحمد التهامي، وأحمد الدمرداش 
لتصويـــر بعـــض املشـــاهد 

اخلارجية من املسلسل.
املقرر أن يســـتغرق  ومن 
التصوير هناك مدة عشرة أيام، 

وستدور كاميرا املسلسل في 
أماكن متعددة ومن أهمها حديقة 
التي  »الهايد بارك«، واألبراج 
توفيت فيها سندريال الشاشة 
العربية سعاد حسني، ومعالم 
كثيرة هناك مثل ساعة بيغ بن، 
ومجموعة من األنهار، إضافة الى 
.BBC مطار الهيثرو« ومبنى«

وتـــدور أحداث املسلســـل 
حول مشاكل الشباب وسفرهم 
للخارج بحثا عن العمل دون 
تخطيط محدد ما يهدد العديد 

منهم بالضياع أو االستقطاب 
من جهات أجنبية غير صديقة، 
والزواج من أجنبيات للحصول 
على اإلقامـــة، وغيرها الكثير 

من املشاكل.
املسلسل قصة وسيناريو 
وحـــوار محمـــود الطوخي، 
ويشـــارك رانيا فـــي بطولة 
املسلســـل كل من الفنانني عال 
رامـــي، ومهـــا أحمـــد، ومنال 
سالمة، وميمي جمال، وجمال 

اسماعيل.

القاهرة ـ سعيد محمود
قالت الفنانة املصرية شمس إن النجمة 
غادة عبد الـــرازق صفعتها بقوة في أحد 
مشـــاهد العمل، ثم عادت لتعتذر لها بعد 

انتهاء التصوير.
وأضافت شمس أن املشهد تعلق بالصراع 
بينهما على أحد أزواج »زهرة«، مشـــيرة 
إلـــى أن كواليس املسلســـل كانت مليئة 

بالضحك.
وقالت: رقصنا جميعا في يوم االحتفال 
فـــي عيـــد ميالد غـــادة عبد الـــرازق في 
اللوكيشن، وحضر املخرج خالد يوسف 

ورقص معها.
وتابعت: كان يوما مبهجا أخرجنا إلى 
حد كبير من مناخ التصوير الذي استمر 
كل يوم ملا يزيد على 14 ســـاعة كاملة، إذ 

إننا ندخل منازلنا في السادسة أو السابعة 
صباحا.

في الوقت نفســـه، أعربت شمس عن 
اندهاشها من الهجوم على املسلسل ملجرد أن 
اسمه به جملة »أزواجها اخلمسة«، ورددت 

قائلة »العمل ليس مخالفا للشرائع«.
واعتبرت أن مشهد الصفعة هو األكثر 
صعوبة لها في أحداث املسلسل، مشيرة 
إلى أن هناك مشهدا آخر كان صعبا عندما 
يكتشـــف الرجل الذي يحبها أنها تكذب 

عليه.
وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنانة 
غـــادة عبد الرازق في »زهـــرة وأزواجها 
اخلمســـة«، الســـيما بعد جناح مسلسل 
»الباطنيـــة«، حيث شـــاركتا فيـــه العام 

املاضي.

إنســـانة بسيطة جدا  وأضافت: غادة 
داخل اللوكيشـــن، فليست مثل الفنانات 
الالتي ميلني شروطهن، بل إن املخرج محمد 
النقلي إذا حدث وعاتبها مثال إذا تأخرت 
ولو لعشر دقائق تظل تعتذر كما لو كانت 

وجها جديدا.
وأضافت شمس أن هناك بعض املشاهد 
تخلـــت فيها متاما عن وضع مســـاحيق 
التجميل بعد أن تصاب، وتواجه مشكالت 

داخل أحداث العمل.
يذكر ان مسلســـل »زهـــرة وأزواجها 
اخلمسة« يشـــارك في بطولته الفنانون 
حسن يوسف وباسم ياخور وحجاج عبد 
العظيم وأحمد صالح السعدني ومدحت 
صالح، عن قصة للكاتب مصطفى محرم، 

وإخراج محمد النقلي.

هيفاء وهبي وجاد شويري 
يتنافسان على جمهور

 كازبالنكا بالمغرب

منتـــج قاعد يـــرّوج 
للصحافة انه عمله املقبل 
راح يســـوي ضجـــة بني 
الناس ألنـــه موضوعاته 
جريئة ألبعـــد احلدود... 

خير إن شاء اهلل!

إنتـــاج يبي  مديـــر 
»يصلـــح« عالقاته مع 
املمثلني بعد املشاكل اللي 
سواها معاهم بسّبة أحد 
املنتجـــني الدخالء على 

الفن.. زين تسوي!

جريء صلح
ممثلـــة بعدما كانت 
»مشـــتاقة« للعمل مع 
جنم شاب في مسلسله 
اليديد هاأليام متضايقة 
من تصرفاته الصبيانية.. 

اللي ما يطيع يضيع!

تصرفات


