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  ٨  نوفمبر ٢٠١٠ 

 مطرب للحني مـــو القي أي  24 
شركة إنتاج تتعاون معاه لتوزيع 
ألبومه وقاعد يدور واســـطات 
علشان «تساعده» بهالشي قبل 
ما يطيـــح ألبومـــه بچبـــده.. 

اهللا كرمي! 

 ممثلة بعدمـــا اختارها أحد 
املنتجني اخلليجيني لبطولة عمله 
اليديد «مرمرت» عيشة املخرج 
اللي موقادر يسيطر عليها ألنها 
عزيزة على املنتج.. اهللا يعينك 

على چذي أشكال!

 سيطرة تعاون 
 ممثلـــة مالمحهـــا «هادية» 
متضايقة حيل هااليام ألنها راح 
تنقل إقامتهـــا على بنتها بعدما 
كانـــت كفيلة نفســـها مع إقرار 
القانون اليديد.. وليش الضيقة 

القانون قانون يالطيبة!

 قانون

 عبدالعزيز املسلم
 

 هالة فاخر باحلجاب 

 فنان العرب محمد عبده

 ايساف 

 عمرو دياب تامر حسني

 سامو زين 

 كرمي عبدالعزيز في فيلم «فاصل ونواصل» 

 السقا في مشهد آخر من «ابن القنصل» مع خالد صالح 

 احمد السقا باللحية في مشهد من فيلم «ابن القنصل» 

 .. وفي مشهد من مسرحية «ليلة رعب»

 المسلم: لن أتخلى عن االلتزام بالعادات والتقاليد 
  في «ليلة رعب».. و «الثمن» يكشف هموم المشاهد العربي

 بالصور.. لحية السقا تفاجئ «فاصل» كريم عبدالعزيز

 دياب يستجيب لنصيحة تامر
   ويرفض جائزة شارك فيها إسرائيليون 

 سامو زين يصور إعالنًا لشركة أزياء 
إيطالية مقابل ٢٫٤ مليون دوالر

طريقه الى صاالت العرض قريبا 
من اجل فتح شــــهيته من جديد 
لالستمرار في التمثيل خاصة ان 
فيلمه األول «٩٠ دقيقة» لم يحقق 

طموحاته السينمائية.

الســـوري  الفنان   يســـافر 
ساموزين إلى إيطاليا لتصوير 
إعالن لصالح شـــركة املصمم 
اإليطالـــي «انطونيو باندالي» 
مقابل مليونني و٤٠٠ ألف دوالر 
ويتضمن العقد قيام الشـــركة 
بعمل خط انتـــاج كامل يحمل 

اسم سامو.
  ومن ناحية اخرى، تسربت عبر 
«اليوتيوب» واملواقع االلكترونية 
ڤيديو يحمل لقطات لفيلم «شقاوة» 
الذي قام ســــامو بتصويره منذ 
سنوات ولم يتم عرضه حتى اآلن 

لظروف انتاجية.
  وابدى سامو اندهاشه الشديد 
القطــــات على  من وجــــود تلك 
اإلنترنت وحتديد املسؤول عنها 
معربا عن امنياته ان يعرف الفيلم 

 رفض املطرب املصري عمرو 
دياب تسلم جائزة «بيج أبل ميوزك 
أوورد»، واعتذر رســـميا للجنة 
املنظمة، وذلك بســـبب اشتراك 
عدد من املطربني اإلسرائيليني في 
املسابقة، بناء على نصيحة من 
مواطنه تامر حسنــــي، حســب 

«ام.بي.سي.نت».
  وذكرت صحيفـــة «املصري 
اليوم» القاهرية، أن دياب تلقى 
منذ فترة طويلة خطابا من اللجنة 
املنظمة للجائزة تؤكد أنه املطرب 
الوحيد املرشح للجائزة من مصر، 
ثم أرسلوا إليه خطابا آخر يؤكد 
حصوله علـــى جائـــزة «التاج 
الثالثية». وأضافت الصحيفة أن 
دياب كان قـــد حصل على أعلى 

األصوات مـــن خـــالل موقعهم 
الرســـمي، لكنه فضل االعتذار، 
ووجه املكتـــب اإلعالمي لعمرو 
دياب الشـــكر إلى تامر حســـنى 

بعد أن لفت انتباههم إلى وجود 
مطربني إسرائيليني في املسابقة، 
التي سبق أن اعتذر عن عدم تسلم 

جائزتها من قبل.

 يخوض النجمان أحمد السقا وكرمي عبدالعزيز 
منافسة على اإليرادات السينمائية في مصر، فاألول 
يراهن في فيلمه «ابن القنصل» على حتوله من دراما 
األكشــــن واحلركة إلى الكوميديا اخلفيفة، إذ يظهر 
ملتحيا في األحداث، بينما يدخل الثاني بفيلمه «فاصل 
ونواصل» بدور جديد عليه، حيث يجسد دور مريض 

بفقدان الذاكرة، حسب «ام.بي.سي.نت».
  وتكتمت الشركة املنتجة لفيلم «ابن القنصل» على 
قصته ومن املتوقع عرضه في عيد األضحى، مكتفية 
بأنه سيكون كوميديا خفيفة، وقالت إنه من الصعب 
أن يتم الكشف عنها ألنها احملور األساسي في املفاجأة 

التي ستحدث جلمهور الفيلم عند مشاهدته، إال أن 
الشــــركة أطلقت أول مجموعة صور ألبطال الفيلم، 
حيث ظهر أحمد السقا ملتحيا، بينما بدا خالد صالح 

مبكياج رجل عجوز. 
  في الوقت نفسه، فإن فيلم كرمي عبدالعزيز «فاصل 
ونواصل» يدور حول سائق تاكسي، تقتصر عائلته 
على ابنــــه الذي يدخل جده معارك ضارية من أجل 
الفوز بحضانته، بعد أن توفيت ابنته زوجة السائق، 
لكن الســــائق يقاوم حتى تنصفه احملكمة ويحصل 
على حكــــم باحلضانة، ويتم خطف ابنه، واالعتداء 

عليه بالضرب مما يفقده الذاكرة.

 عبدالحميد الخطيب
  في شكل مختلف يعود النجم 
عبدالعزيز املســــلم إلى جمهوره 
في عيد األضحى املبارك من خالل 
مسرحيته الناجحة «ليلة رعب»، 
وذلك على مسرح سينما غرناطة 
في منطقة خيطان مبشاركة حشد 
من النجــــوم أبرزهم عبدالرحمن 
العقل، باسمة حمادة، هبة الدري، 
أمل عباس، عبــــداهللا البدر، عمر 
اليعقوب، بدور عبداهللا، يوسف 
احلشاش، والطفل املوهوب ضاري 

وغيرهم.
  وأكد املسلم ان العرض سيعود 
بحلة جديدة من خالل زيادة جرعة 
الكوميديا مستعينا باملستجدات 
على الساحتني احمللية واإلقليمية، 
واستخدام عدد من التقنيات، حيث 

قال: نحن ندرك ان جمهور مسرح 
الرعب يشــــاهد العرض أكثر من 
مرة لذلك أجرينا تطويرات مهمة 
علــــى العرض في إطــــار األفكار 
الرئيســــية له من اجل أن يحمل 
مزيدا مــــن اإلبهار على خشــــبة 
املسرح، خصوصا في أدوات الرعب 
املستخدمة، وفي ظل وجود جنوم 
لهم ثقلهم في املسرحية، مشيرا إلى 
أن املشاركني في العرض استعدوا 
جيدا من أجل إسعاد اجلمهور خالل 

عطلة العيد.

  سلوك اإلنسان

  وأملــــح الى ان «ليلــــة رعب» 
تناقــــش موضــــوع فــــي منتهى 
اخلطورة وهو احلياة بعد املوت 
وفكرتها تهدف إلى تقومي سلوك 

اإلنسان إلى األفضل، فبرغم أجواء 
اخلوف والرعــــب والكوميديا إال 
أن هذه التجربة تناقش ســــلوك 
الكــــذب والزيــــف والالمباالة في 
التعامل اإلنساني، كذلك اجلميل في 
العرض أنه يحمل عظة وعبرة من 
خالل فنتازيا وخيال واستعراض 
وموسيقى تثير تشويق اجلمهور، 
مشــــيرا إلى أن املسرحية تعالج 
الكثير من السلوكيات غير السوية 

لدى البعض.
  وأعرب املســــلم عن سعادته 
لإلقبال الكبير على «ليلة رعب»، 
وقال: القاعدة اجلماهيرية ملسرح 
السالم تزداد من جيل إلى آخر وهي 
ثقة نعتز بها إال أنها قد وضعتنا 
أمام مسؤولية في كل عرض من 
اجل تقدمي فكر حقيقي بعيدا عن 

الكوميديا السطحية التي ال تعتمد 
علـــى فكر يخدم الناس ويحاكي 
همومهم وهي إســـتراتيجية لن 
نحيد عنها ومبدأ نفتخر به، مشددا 
علـــى انه لن يتخلى عن االلتزام 
بالعادات والتقاليد ألنها أســـس 
راسخة في أعمال مسرح السالم 
ولن يحيد عنها، مؤكدا ان تطوير 
العروض الدائم ساهم بشكل كبير 

في هذه الشعبية.

  فلسفة المسرح

  واعتبر ان «ليلة رعب» تعد 
من أفضل األعمال املسرحية التي 
كتبها وقدمها على املســـرح من 
حيث الفكر املطروح فيها وكذلك 
كونها شـــهدت تطويرا مهما في 
فلسفة مسرح الرعب والقيم التي 

أســـس من أجلها، ملمحا إلى ان 
هذه املسرحية ستظل مستمرة 
في عروضها مـــادام عليها إقبال 

بهذا الشكل.
  من جانب آخر، يباشر املسلم 
االســـتعداد لتصوير مسلســـل 
«الثمن» وهو من تأليفه وبطولته 
ومن إخراج احمد دعيبس. وشاركه 
فيه عدد من النجوم منهم: منصور 
املنصور وحسني املنصور ومنى 
شداد وملياء طارق ومشاري البالم 
وآخرون. ويناقش العمل العديد 
من القضايا االجتماعية في إطار 
إنساني من خالل خطوط درامية 
قريبة تكشـــف هموم املشـــاهد 
الى األخطاء  العربي فهي تشير 
التي يقوم بها اآلباء ليجد األبناء 

أنفسهم يدفعون الثمن. 

 القاعدة الجماهيرية وضعته أمام مسؤولية لتقديم كوميديا حقيقية بعيدة عن السطحية

 الشركة المنتجة تكتمت على قصة «ابن القنصل»

 «عاصفة» السنعوسي في «القبلة» األربعاء

 ميريام «حديث البلد» في عيد األضحى 

 مفرح الشمري 
   ضمن انشـــطة ديوانية االفالم، يعرض 
نادي الكويت للسينما االربعاء املقبل الساعة 
السابعة مســـاء، مبقر النادي مبركز القبلة 
الثقافي، الفيلم الكويتـــي الروائي القصير 
«العاصفة» اخراج محمد ناصر السنعوسي، 
وبطولة العمالق عبد احلســـني عبد الرضا، 
خالد النفيسي، جوهر ســـالم، والفيلم من 
انتاج عام ١٩٦٥. وسيعقب عرض الفيلم لقاء 
مع املخرج السينمائي واالعالمي القدير بدر 
املضف في حـــوار مفتوح، يتحدث فيه عن 
ذكرياته مع الفيلم، وعن مساهماته كواحد 

من الـــرواد الذين وضعـــوا اللبنات االولى 
لفن السينما في الكويت. كما يتضمن اللقاء 
احلديث عن كتاب «السينما الكويتية» وهو 
عبارة عن اوراق مبعثرة عن الفن السابع في 
الكويت يقدمها املضف للمكتبة السينمائية، 
حيث يقدم بني ســـطورها بعض املعلومات 
عن الواقع الســـينمائي منذ بداياته االولى، 
وستحمل االوراق تساؤالت لبعض املختصني 
عن مستقبل السينما في الكويت. ويتضمن 
الكتاب وقائع ندوة مهمة اقامتها مجلة الكويت 
عام، ٢٠٠١، عن الســـينما في الكويت شارك 

فيها العديد من السينمائيني. 

 بدر املضف 

 ميريام فارس

 هالة فاخر تسافر  إلى الحج وتنفي اعتزالها

 «تيا وتيا».. حكاية تراثية بطلها فنان العرب

 إيساف: لم أتعمد التصوير بأحمر الشفاه بعد تقبيلي
 أكد املطرب الشاب إيساف أنه لم يتعمد التصوير 
بأحمر الشفاه، الذي لطخ وجهه بعد أن قامت فتيات 
بتقبيله أثناء إحدى املناسبات. وقال في تصريحات 
لصحيفة «الوطن» الســــعودية إن الصورة التي 
ظهر بها بأحمر الشفاه التقطت له في أحد األماكن 
العامة، حيث قام عدد من معجبيه من شباب وفتيات 
بتقبيله، وكان الضــــوء خافتا، فلم يلحظ وجود 
أحمر الشفاه على وجهه، ولم ينبهه أحد، ثم فوجئ 

بالصورة منشورة في وسائل اإلعالم.
  وكان إيساف قد تعرض لهجوم شديد في وسائل 
اإلعالم وعلى شبكة اإلنترنت بسبب نشر صور له 
ووجهه ملطخ بأحمر الشفاه. وأضاف أن الهجوم 
عليه بسبب هذه الصورة كان مبالغا فيه ولم يكن 
مبررا، فهو موقف ميكن ألي شاب أن يتعرض له، 

حسب قوله.
  كما تعرض إيساف لهجوم حاد من قبل عشاق 
الفنان تامر حسني، بعد أن قال في حوار مع إحدى 
املجالت الفنية: إن لقب جنم اجليل يستفزه للغاية، 
وال يحق لتامر أن يطلق على نفسه هذا اللقب، فكل 
منا جنم وكل منا له جمهوره، وهي التصريحات 

التي أثارت غضب جمهور تامر حسني.

 أصيبت الفنانة هالة فاخر بنزلة برد شديدة، وتخضع جلرعة عالج 
مكثفة. مشيرة الى أنها تعاني من االنفلونزا منذ عدة أيام، وأنها حتاول 
التغلب عليها باألدوية، حتى تكون جاهزة للسفر يوم األربعاء املقبل 

ألداء فريضة احلج.
  وأضافت في تصريح لـ «ايــــالف» أن ارتداءها احلجاب لن مينعها 
من ممارســــة العمل الفني، مشيرة إلى أنه عرض عليها أخيرا أكثر من 

سيناريو، وستتخذ قرارها فيها بعد العودة من احلج.
  وأكدت أن احلجاب ال يتعارض مع العمل في التمثيل، نافية ما نشر 

حول نيتها االعتزال، وقالت إنها لن تعتزل الفن، ألنه رسالة سامية.
  يذكر أن فاخر ارتدت احلجاب منذ بداية شهر رمضان املاضي، حيث 

عرض لها خالله ست كوم «بيت العيلة».  

 يقدم فنان العرب محمد عبده ضمن 
ألبوم املنوعات املنتظر «شاديات» عمال 
مســـتمدا من التراث السعودي يحمل 
عنوان «تيا وتيا» من أحلان الفنان بندر 
سعد ومشاركة فرقة اجلنادرية السعودية 
التي قامت بتركيب صوت املجموعة في 
ستديو رهوان بالرياض كعرضة شعبية 

على ايقاع يسمى شدة عربان.
  واكدت جريدة «الرياض» التي نقلت 
اخلبر ان فنان العرب كان في اوج تألقه 
وهو يؤدي االغنية ومستمتعا بجوها 
الفلكلوري الشعبي، ويقول مطلع العمل: 
قال بصراحة وين عندك مكاني.. قلت 
بعيونـــي بني تيا وتيـــا.. يعني حلالي 
قلت ال ال وثاني.. حب قدمي جيت أشيله 

وعيا. 

 محمد السنعوسي 

 أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس 
حفل زفاف األميرة سارة، ابنة أمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما أحيت 
حفل زفاف آخر في اإلمـــارات، وهي اآلن 
متواجدة في بيروت لتصوير حلقة خاصة 
لبرنامـــج «حديث البلد» مبناســـبة عيد 

األضحى. 
  كما أنها ستتوجه إلى القاهرة اخلميس 
املقبل إلحياء حفل جماهيري في اجلامعة 
الكندية كذلك ســـتجري مقابلة حصرية 
على جنوم FM، وتعود مباشرة إلى لبنان 
لتكون جنمة السهرة الرابعة لبرنامج «ديو 
املشاهير» الذي ســـيعرض مباشرة على 

  .LBC


