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الفنان منصور حسني املنصور

متأكد من نجاح »الحب اللي كان« على تلفزيون الكويت

المنصور: بعض الفنانين يخافون عرض أعمالهم في رمضان

عبدالحميد الخطيب
عبر املخرج الشاب منصور حسني 
املنصور عن سعادته باملشاركة كممثل 
مع مسرح الشباب في مسرحية االطفال 
الهادفة »كنز« للمؤلف واملخرج عبداهلل 
البدر، وذلك الى جانب مجموعة متميزة 
من الفنانني منهم: ميثم بدر، يوسف 

البغلي، نورة العميري، وآخرون.
وأضاف املنصـــور في تصريح لـ 
»األنباء« انه يجهز لعدة أعمال جديدة 
منها مسرحية أكادميية، حيث يتصدر 
الخراجها، وستدخل املنافسة الرسمية 
في املهرجان احمللـــي أو »اخلرافي«، 

ملمحا الى انه انتهى من تأليف عمل 
مسرحي سيشـــارك به في مهرجان 
الشـــباب املقبل، كما يجهز ملسرحية 
االطفال »حســـان واألميرة اشجان« 
القطـــان، ندى فاضل،  بطولة نواف 
عبدالعزيز اســـود، وعدد من النجوم 
وستعرض خالل فترة عيد الفطر على 
مسرح تنمية املجتمع مبنطقة الزهراء 

في جنوب السرة.
وعن مشاركته في »احلب اللي كان« 
قال املنصور: قصة املسلسل التي كتبتها 
املؤلفة فاطمـــة الصولة مختلفة عن 
باقي االعمال الدرامية االخرى، فالعمل 

رومانسي به خطوط اجتماعية، وكذلك 
اكشن لتشويق املشاهدين.

الرومانسية  واســـتطرد: األعمال 
قليلـــة والناس دائما تتقبل الشـــيء 
النـــادر باالضافـــة الـــى مللهـــم من 
االعمال التي تتناول قضايا املخدرات 
والطالق واحلزن، أنا متأكد ان العمل 
سينجح، خصوصا أننا جنهز خلطة 
تسويقية متوازنة له على الفضائيات 

العربية.
وأضاف: شخصيتي في »احلب اللي 
كان« متر بعدة مراحل، حيث انتقل من 
شخص سلبي الى ايجابي نتيجة ظروف 

معينة متر بي، خصوصا اثناء دراستي 
في أوكرانيا، وعند عودتي الى الكويت 
أحاول نسيان املاضي، لكن تواجهني 
صعوبات تنغص علّي حياتي، مشيرا 
الى ان املسلسل كان من املقرر عرضه 
خارج شهر رمضان املبارك، لكن لظروف 
خاصة باخلريطة البرامجية للفضائيات 
مت ضمه للسباق الرمضاني وسيعرض 

على شاشة تلفزيون الكويت.
وحول جدوى عرض العمل في شهر 
رمضان أو خارجه قال املخرج الشاب: 
هناك فنانـــون يحبون عرض أعمالهم 
في رمضان وآخرون خارجه، واعتقد 

ان االمر يخضع لثقة الفنان بنفســـه 
وعمله، فغير الواثق يقول »أمتنى ان 
يعرض خارج رمضان« ألنه يخاف من 
املنافسة، اما الواثق من امكاناته وأدائه 
فإنه يتمنى دخول السباق الرمضاني 

وفي النهاية اجلمهور هو احلكم.
اجلدير بالذكر ان مسلســـل »احلب 
اللي كان« من اخراج شـــيرويت عادل 
وتأليف فاطمة الصولة وبطولة الفنان 
القدير منصور املنصور، محمد املنصور، 
عبداإلمام عبداهلل، عبدالرحمن العقل، 
بثينة الرئيسي، مها محمد، فرح بسيسو، 
أمل عباس وحسني املنصور وآخرين.

منصور اثناء تسلمه جائزة املسرح الشعبي في مهرجان الشباب اخلامس عن مسرحية »كمبيو واالصدقاء« صورة جتمع عددا من ابطال مسلسل »احلب اللي كان«

»الحمد هلل« هدية فارس لجمهوره قريبًا

كرزون تتقاضى  شيكًا بال رصيد 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
 يستعد النجم اللبناني فارس كرم لطرح ألبومه اجلديد والذي 
اختار له عنوان »احلمد هلل«، في األسواق العربية ليكون هديته 
وهدية الصيف من شركة روتانا للصوتيات واملرئيات التي قامت 
بانتاج وتوزيع هذا العمل املتميز، ويأتي األلبوم اجلديد باطاللة 
صيفية من حيث صور الغالف ومواضيع األغنيات الراقية والتي 
حتاكـــي هموم الناس وحياتهم اليومية، وقد اختار فارس كرم أن 
يقدم 9 أعمال جديدة في هذا األلبوم اضافة الى أغنية »الغربة« التي 
طرحها منفصلة الصيف املاضي وحققت انتشـــارا كبيرا وجناحا 
باهـــرا، خاصة أن أغلب العائالت يعيش بعض أفرادها في الغربة 
بحكم العمل أو الدراســـة وما الى ذلك، كمـــا يضم األلبوم أغنية 
احتفالية باألعراس الى جانب عدد من األغنيات الشعبية املنوعة، 

والتي لم يخرج خاللها فارس عن لونه الذي اشتهر به. 
وفي تعليقه على هذا األلبوم يقول فارس كرم: أمتنى أن ينال 
عملي اجلديد رضا واهتمام اجلمهور، الذي أقدم له هذه األغنيات 
املنوعـــة بكل احملبة واالحترام، كما أرجو أن يتفاعل اجلمهور مع 
هذه األغنيات التي اخترتها بعناية فائقة لتتناسب وذائقته وترضي 

مختلف الناس. 

جتددت مؤخرا األزمات التي مير بها مسلسل »منتهى العشق« 
والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر والفنانة ديانا كرزون، 
األمر الـــذي أدى إلى توقف التصوير علـــى الرغم من تبقي 5 
ساعات على انتهاء تصويره منها مشاهد من املفترض ان يتم 
تصويرها في تركيا لم يتحدد موعدها إلى اآلن على الرغم من 
أن العمل مدرج على قائمة املسلسالت املعروضة خالل رمضان 

املقبل والذي يتبقى عليه أقل من شهر.
وعادت الفنانة ديانا كرزون إلى االمتناع عن التصوير مجددا 
بعد أن قامت بتصوير 3 أيام في شرم الشيخ األسبوع املاضي 
بعد أن حصلت على شيك من املنتج مببلغ 25 ألف دوالر كجزء 
من مستحقاتها املالية على أن يتم صرفه األسبوع املاضي، إال 
أنها فوجئت بأن الشـــيك بال رصيد األمر الذي ســـيدفعها إلى 
تقدميه إلى البنك واحلصـــول على رفض الصرف للتوجه به 

بعد ذلك إلى النيابة.
يذكر أن مسلسل »منتهى العشق« قصة وسيناريو وحوار 
محمد الغيطي وبطولة مصطفـــى قمر، وديانا كرزون، ونهال 
عنبر، ورانيا فريد شوقي، ومنة فضالي، ورانيا محمود ياسني، 

وخالد محمود، ومن إخراج محمد النجار.

بوستر ألبوم »احلمد هلل«

ديانا كرزون


