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 مطرب بعدما قرر اعتزال  14 
الساحة الغنائية هااليام يفكر 
انه يرد للساحة بس من خالل 
الدينية علشان  االناشـــيد 
يبتعد عن السلبيات املوجودة 

فيها.. خووش تفكير! 

 ممثلـــة خليجية هااليام 
صايرة مثل «السوسة» قاعد 
تخرب عالقات ربعها املمثالت 
مع بعضهم البعض علشان 
ما يصيرون أحســـن منها.. 

احلمد هللا والشكر!

 سوسة أناشيد
 مدير انتاج يشتغل عند 
أحد املنتجني مصدق عمره انه 
مدير، قاعد يفرض شروطه 
على بعض املمثالت للمشاركة 
في اعمالهم وإال ماكو شغل.. 

صچ ما تستحي!

 استغالل

 مشعل الشايع يطير في الهواء وشخص يحترق على مسرح نادي القادسية

  حسن حسني: ال أخاف من «بيت المرحوم»
  .. وعادل المسلم: لن نتعارض مع «ليلة رعب» في «األضحى» 

 عبدالحميد الخطيب
  بدعاباتــــه املعروفة والتي عشــــقها 
اجلمهور بدأ الفنان الكوميدي القدير حسن 
حسني املؤمتر الصحافي الذي عقده مسرح 
الســــالم لإلعالن عن تفاصيل مسرحية 
الرعب «بيت املرحوم» والتي ستعرض 
على مســــرح نادي القادسية خالل فترة 
عيد األضحــــى املبــــارك وادارة املذيعني 
املتألقني ســــماح غندور وناصر صالح، 
حيث استهل حسني كالمه قائال: حياكم 
اهللا، شخباركم، عيدكم مبارك، أنا سعيد 
لتواجدي مع الشعب الكويتي الشقيق في 
عيد األضحى، والذي لم يشعرني وجودي 

معه بأي غربة.
  وأضاف: ان الكويــــت رائدة في الفن 
وبها العديد من العمالقة في مجال املسرح 
والدراما مثل عبداحلسني عبدالرضا وسعد 
الفرج وحياة الفهد وغيرهم، مثمنا مشاركته 
مع النجم طارق العلي في فيلمه السينمائي 

اجلديد «هالو كايرو». 
  وعن توقعاته ملسرحية «بيت املرحوم» 
قال حسني: أمتنى ان يكون اإلقبال كبيرا 

خصوصا ان ممثل املسرح ال يبدع اال في 
وجود اجلمهور الذي يشــــجعه ويجعله 
يقدم أفضل ما عنده، ملمحا الى انه عندما 
قرأ نص املسرحية في القاهرة وجد انها 
جديدة عليه، خصوصا انه لم يشارك في 
أعمال رعب من قبل. وتابع: لم أتخوف من 
املشــــاركة في «بيت املرحوم» الن املنتج 
عادل املســــلم أخذني في «حضنه» فهو 
مجتهــــد وميتاز بالطيبة وحبه للفن هو 

ما دفعني لقبول العمل معه. 
   وبســــؤاله عن أبرز جنوم الكوميديا 
حاليــــا في مصر أجــــاب: كلهم متميزون 
فجميعهم بدأ من الصفر وتعب للوصول 
الى جنوميته، واســــتطاعوا ان يكونوا 
قاعدة جماهيرية كبيرة وأعمالهم جميعا 

ناجحة.
  من جانبه قال املنتج عادل املســــلم: 
نستخدم في «بيت املرحوم» خدعا تعرض 
ألول مرة على خشبة املسرح في الكويت، 
كما نســــتعني بفرقة للحركات اخلطرة، 
وقد مت تطبيق خدعة على الفنان مشعل 
الشايع «مت عرض تقرير عن اخلدعة ويظهر 

فيها الشــــايع معلقا في الهواء» وجنحت 
عند جتربتها، كمــــا ان هناك خدعة فيها 
شخص يحترق على خشبة املسرح. وزاد 
املســــلم: العرض غير طبيعي سواء من 
ناحية النجوم املشــــاركني فيه أو اخلدع 
املستخدمة، مؤكدا ان مسرحه هو الوحيد 
الذي لم يرفع أسعاره في العيد ليستمتع 

اجلمهور في الكويت بالعمل.
  وعن تعارض مســــرحيته مع «ليلة 
رعب» للنجــــم عبدالعزيز املســــلم قال: 
العمالن يقدمان حتت مظلة مسرح السالم 
وأنا فرد من هذه العائلة التي تتطور من 
عام الى آخر ومستمرون في تقدمي أعمالنا 
املسرحية والتلفزيونية، كما ان لدينا عمل 
أطفال يعرض في قطر فترة عيد األضحى، 
اعتقد انه لن تتعارض «بيت املرحوم» مع 

«ليلة رعب».
  بدوره أكد الفنان محمد العجيمي ان 
املسرح الكوميدي له خصوصية وان املمثل 
فيه يحتاج الى ســــرعة بديهة وحضور 
وتفاهم مع املشــــاركني معه وقال: أعتقد 
ان افيهات حســــن حسني قادرة على ان 

تنظم عملنا بجانبه وستعطينا أريحية 
فــــي التعامل مع العمــــل، ملمحا الى انه 
تعامل مع الكثيــــر من الفنانني املصرين 
والعرب ومنهم احمــــد بدير وعزة بلبع 

وكانت مشاركات ناجحة.
  من جهتهــــا قالت انتصار الشــــراح: 
سأحتدث باللهجة املصرية في املسرحية 
نظرا ألن زوجي األخير هو حسن حسني، 
حيــــث أقدم شــــخصية األم التي يتوفى 
أزواجها في ظروف غامضة فتضرب عن 
فكرة الزواج الى ان تلتقي مبدرس ابنها 
وتقــــرر االرتباط بــــه، فتحدث صراعات 
بينها وبــــني أبنائها العتقادهم انه يطمع 

في مالها. 
  بينما أوضح الفنان مشعل الشايع ان 
دوره سيكون مختلفا وسيقدم العديد من 
اخلدع التي ستبهر اجلمهور وقال: جرى 
االستعداد على أكمل وجه لتقدمي هذا العمل 
املتكامل والذي يكتســــب متيزا من خالل 
مشاركة الفنان الكبير حسن حسني، مؤكدا 
ان هناك العديد من املفاجآت التي تنتظر 

اجلمهور في مسرح نادي القادسية.

  أما نواف النجم فقال: من اجلميل ان 
أتقابل مع هؤالء النجوم في عمل واحد، فهم 
أصحاب تاريخ طويل سواء في الكوميديا 
أو مسرح الرعب، ومشــــاركتهم مكسب 

كبير ألي فنان.
  بينما قال الفنــــان عبداهللا بهمن: لقد 
شاركت في املسرح اجلاد وهذا أول ظهور 
لي في املسرح اجلماهيري ومسرح الرعب، 
وسعيد مبشاركتي هذا الكم من النجوم 
وفي مقدمتهم حسن حسني، مشيرا الى 
ان شخصيته في املسرحية ليست غريبة 
على اجلمهور لكنها ستكون مفاجأة على 

املسرح. 
  من جانبه قال بورزيقة: اجلميع يعرف 
ان أدواري كلها بها رعب وإجرام ولكن في 
«بيت املرحوم» أنا طيب جدا، وأمتني ان 

تنال املسرحية إعجاب اجلمهور. 
   اجلدير بالذكر ان املؤمتر حضره جميع 
أبطال املسرحية والشاعر الشيخ دعيج 
الفنانني واإلعالميني،  اخلليفة وعدد من 
وكان مفتوحــــا حيث حضرة حشــــد من 

اجلمهور احملب للفنان حسن حسني.

 الشيخ دعيج اخلليفة مع الفنان حسن حسني لدى وصولهما املؤمتر

 هاني رمزي «عريس دليفري»
   بـ ٣٠ مليون جنيه

 حادث مروري ينقذ فنانًا مصريًا 
  من التشريد في الشوارع 

 جلســــات عمل مكثفة 
جتري حاليــــا بني الفنان 
هاني رمزي واملخرج أشرف 
سالم، استعدادا لتصوير 
الذي  «عريس دليفــــري» 
تدور أحداثه من خالل ٣٠ 
حلقة في إطــــار كوميدي 
اجتماعي حول شاب مثقف 
من الطبقة املتوسطة يالقي 
كثيــــرا مــــن الصعوبات، 
ويتــــزوج من ٤ ســــيدات 
ويتعرض ملخاطر كثيرة 

إلنقاذ صداقاته، وعندما يريد الزواج من الفتاة التي أحبها 
ال يستطيع، نظرا لصعوبة االنفصال عن احدى زوجاته.

  وتبلغ ميزانية االنتاج، حسب «اليوم السابع» ٣٠ مليون 
جنيه وتنتجه مدينة االنتاج االعالمي ويستغرق التصوير 
١٠٠ يوم، ويتم تصويره ما بني االسكندرية وشرم الشيخ 
وڤيــــالت ونوادي رياضية ومستشــــفيات ومدينة االنتاج 
االعالمي، ومن املقرر ان يبدأ التصوير في ديســــمبر املقبل 

بإحدى الڤيالت باملنصورية. 

 أكــــد الفنــــان املصري 
ـ أحد  عبدالعزيز مكيوي 
القدامى من جيل  الفنانني 
القرن  مــــن  الســــتينيات 
املاضي ـ أنه ينتظر حتى 
يتم شــــفاؤه من احلادث 
املــــروري الذي تعرض له 
مؤخرا على يد شاب مخمور 
ليكشف عن مالبسات أزمته 
التي  الصحية والنفسية، 
أدت به للعيش مشردا في 
الشوارع، معلنا عن رفضه 

للعالج علــــى نفقة الدولة، وقال لـ «أم.بي.ســــي.نت»: انه 
سيقضي العيد في مقر نقابة املهن التمثيلية، بعد أن رفض 
دعوات فنانني له لقضاء العيد معهم، فيما بدأت النقابة في 
برنامج عالجي تأهيل نفسي ملكيوي حتى يعود إلى حياته 
ووضعه الطبيعي قبــــل أن يبت في العروض التي تلقاها 

بعد الكشف عن مأساته قبل ٣ أسابيع.
 

 هاني رمزي

 عبدالعزيز مكيوي

  (سعود سالم) جانب من املؤمتر الصحافي 


