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  ٢٦  نوفمبر ٢٠١٠ 

 برنامج «املجلس» اللي يعرض  22 
على شاشـــة الـــدوري والكاس 
القطرية من البرامج اجلميلة التي 
تستقطب العديد من املشاهدين 
لتنوع ضيوفه ولباقة مقدمه خالد 

جاسم.. عساكم عالقوة. 

 استقطاب
 ممثلة «مشتاقة» حيل 
للعمل مع أحد املخرجني 
أمانيها  وبعدما حتققت 
اســـتبعدها هاملخـــرج 
ألنها مو حافظة دورها.. 

خووش اشتياق!

 استبعاد
 ما ندري ليش نشرة 
أخبار الساعة ٦ صباحا 
اإلذاعية امس تأخرت 
عن موعدها ٨ دقايق 
دون ذكر األســـباب.. 

أفيدونا أفادكم اهللا!

 تأخير

 بعد اعتذار حاتم علي النشغاله بـ «عمر بن الخطاب»

 الفخراني: لن أغامر بتاريخي الفني من أجل مجاملة ابني
 تســـبب اعتذار املخرج السوري حامت علي عن 
إخراج مسلسل «محمد علي» للفنان يحيى الفخراني، 
في إحباط لفريق عمل املسلسل، خصوصا ان االعتذار 
جاء في توقيت حرج للغاية. حيث كان من املفترض 
انتهاء فترة التحضير نهاية الشهر اجلاري، ليبدأ 
تصويره خالل ديسمبر املقبل في قصر محمد علي، 
الذي مت بنـــاؤه خصيصا لهذه الغاية، في «مدينة 

اإلنتاج اإلعالمي». 
  والغريب ان شركة «كينغ توت» املنتجة للمسلسل 
لـــم تتعاقد حتى اآلن مع مخرج جديد، على الرغم 
من مرور أكثر من أسبوعني على اعتذار حامت علي. 
وحتى اليوم هناك اســـم واحد فقط مرشح بقوة 
إلخراج املسلسل، وهو املخرج الشاب شادي يحيى 
الفخراني، الذي يحظـــى بتأييد والده بطل العمل 

ووالدته د.مليس جابر مؤلفة املسلسل. 
  خالل اتصال هاتفي مع صحيفة «السفير» اللبنانية أكد املنتج حسام 
شعبان نائب رئيس شركة «كينغ توت» أن اعتذار حامت علي لن يغير 
ترتيبات بدء التصوير، وأن املخرج الشـــاب شادي يحيى الفخراني 
لديه موهبة تكفيه إلخراج مثل هذا املسلســـل الضخم، خصوصا ان 
شـــادي نشـــأ في عائلة فنية ودرس الفن، وعايش الكثيرين في هذا 

املجال لسنوات طويلة. 
  وأكد شعبان أن عدم التعاقد مع شادي حتى اآلن أمر طبيعي، فهناك 
تفاصيل التزال قيد التفاوض بني الشـــركة واملخرج الشاب، كما أن 
لشادي مطالب محددة، أهمها تشكيل فريق عمل محترف من الفنانني 
والفنيـــني. وقال: «نحن نتناقش معه في تفاصيل تلك املطالب، ألننا 
كجهة إنتاجية يهمنا أن يخرج العمل بالصورة الالئقة، وهو كمخرج 

شاب يريد أن يثبت ذاته».
  وفي حني رفض املخرج شـــادي يحيى الفخرانـــي التعليق على 
املوضوع اليوم، وأرجأ الكالم حلني إمتام تعاقده مع الشركة، أكد والده 
الفنان يحيى الفخراني أنه متفائل بالعمل مع ابنه الشاب. وقال: «أنا 

متفائل بالعمل مع شادي ألنني أعرف قدر موهبته 
وحبه للعمل الفني. وباملناسبة أحب أن أقول إنني 
لم أرشـــحه للجهة املنتجة، بل حدث هذا بناء على 
مبادرة منهم، وبدأوا بعقد جلسات عمل معه. ومن 
املتوقع إمتام التعاقد بينه وبني اجلهة املنتجة خالل 

أيام في حال اتفاقهم على جميع التفاصيل.
  واعتبـــر الفخراني ان عمال ضخما مثل «محمد 
علي» يحتـــاج بالتأكيد مخرجـــا متمكنا، لكن في 
الوقت نفسه ليس بالضرورة أن يكون املخرج كبير 
السن، وشادي كان يريد أن يبدأ حياته املهنية بعمل 
سينمائي، ولكن بعد إحلاح من والدته مؤلفة العمل 
ومن اجلهة املنتجة وافق على إخراج املسلسل على 

أن توفر اإلمكانيات الالزمة له.
  وأضاف: وألن العمل ضخم فأنا كبطل له، لدي 
شروط معينة من أجل خروجه في أحسن صورة، ولن أغامر بتاريخي 
الفني من أجل مجاملة ابني. أي أنه إذا لم يدر «البالتوه» بتمكن واقتدار، 
فلن أســـتمر في العمل معه. ولهذه األسباب، نعقد اليوم العديد من 
جلسات العمل معه، بوجود اجلهة املنتجة، للتأكد من مدى مالءمته 

إلخراج هذا العمل الهام. 
  ورأى الفخراني ان اعتذار املخرج الســـوري حامت علي هو مبثابة 
«حرية شخصية». وقال: «حامت علي مشغول مبسلسل آخر عنوانه 
«عمر بن اخلطاب»، تنتجه محطة «ام بي سي» ويعرض خالل رمضان 
املقبل. وهو حـــر في قراره باختيار التفرغ لهذا العمل، ألنه فعال لن 
يكون منطقيا مع نفسه، في حال ارتبط بإخراج كال العملني الكبيرين 
خالل موســـم واحد، ونحن نكن له كل تقديـــر واحترام ونتمنى له 

التوفيق».
  واختتم قائال: «بعض اإلجراءات التحضيرية ملسلسل «محمد علي» 
لن تضيع هباء. خصوصا فيما يتعلق مبعاينة بعض أماكن التصوير 
وترشـــيح فريق العمل املشارك، وتصميم املالبس وبناء الديكورات. 

وأتوقع أن نبدأ التصوير مطلع العام املقبل». 

 «يا كريم».. مسلسل كوميدي 
  بطولة حسين عبدالرضا وناصر القصبي

 بدأت مجموعة «MBC» حتضيراتها اجلادة 
النتاج املسلســــل الكوميدي «يا كرمي» الذي 
ينتظــــر ان يقوم ببطولتــــه جنما الكوميديا 
اخلليجية حسني عبدالرضا وناصر القصبي 
وذلك بعد احلصول على موافقتهما النهائية 
خالل األيام القليلة املقبلة والتي ستتحدد بناء 
على قناعتهما بسيناريو املسلسل الذي كلف 
بكتابته واخراجه ثامر الصيخان بحسب ما 

اشارت له مصادر جريدة «الرياض».
  ومن املخطط ان يعرض املسلسل على قناة 
«MBC» في الفترة الذهبية من رمضان املقبل، 
وتدور احداثه في اطار كوميدي اجتماعي عن 
صديقني يعيشان في مدينة دبي هما أبوعلي 
وأبوحســــني اللذان تربطهما صداقة عمر مت 
تتويجها بشراكة جتارية ناجحة واملسلسل 
يرصد هذه العالقة كمــــا يتابع املواقف التي 

تنشأ بني عائلتيهما.
  وفي حال اجناز املشروع ستكون هذه هي 
املرة األولى التي يقوم فيها النجم ناصر القصبي 
ببطولة عمل كوميدي رمضاني بعيدا عن رفيق 
دربه الفنان عبداهللا السدحان وذلك منذ انطالقة 
مسلسلهما االشهر «طاش ما طاش» كما سيكون 
مسلسل «يا كرمي» هو املسلسل الطويل االول 
في مشوار املخرج ثامر الصيخان بعد سلسلة 
من املسلســــالت القصيرة الناجحة مثل «أم 

احلالة» و«كوميديو» و«بني جان».

 في أمسية التأبين التي ستقيمها «الخليج العربي» على مسرح الدسمة

 العابر: قصيدة «ورحل غانم» بصوت الياسين األحد المقبل

 مفرح الشمري
  يســـتغل املخرج املســـرحي 
عبـــداهللا العابر قصيـــدة الرثاء 
التـــي كتبها الشـــاعر املخضرم 
البناي والتي يرثي  عبداللطيف 
فيها فقيد الفن الكويتي واخلليجي 
غامن الصالح لتكون انطالقة أمسية 
التأبني التي ستقيمها فرقة مسرح 
اخلليج العربي االحد املقبل على 
خشبة مسرح الدسمة حتت رعاية 
وحضور األمـــني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي باالضافة الى حضور 
رفقاء درب الفنـــان الراحل غامن 

الصالح وعلى رأســـهم العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا والفنانة 
القديرة حياة الفهد والفنان القدير 
ابراهيم الصالل، وذلك ملرور ٤٠ 

يوما على وفاته.
  وأكـــد العابر لــــ «األنباء» ان 
اختياره لهذه القصيدة التي حتمل 
عنوان «ورحل غامن» ألنها تعبر 
عن االجواء احلزينة التي عاشتها 
احلركة الفنية بعد وصول خبر 
وفاة الراحل من لندن باالضافة الى 
ان شاعرها املخضرم عبداللطيف 
البناي أبدع فيها باختياره كلمات 
معبرة ألبعد احلدود وخارجة من 

القلب ليرثـــي بها الفنان الراحل 
غامن الصالح.

  وأضاف: القصيدة سجلناها 
الكبير ســـليمان  الفنان  بصوت 
الياسني وسيتم عرضها في الفيلم 
الوثائقـــي الذي ســـنعرضه في 
«التأبني» بعد أن اخترت العديد من 
اللقطات من أعماله التي تتماشى 
ان  القصيدة، ونتمنى  مع اجواء 
تكـــون مبنزلـــة رد اجلميل لهذا 
الفنان الكبير الذي أعطى احلركة 
الفنية الكويتية واخلليجية الشيء 

الكثير.
  وأشار الى انه ستكون هناك 

لوحـــات متثيلية معبرة من أداء 
بعـــض الفنانني الشـــباب الذين 
حرصوا على املشاركة في تأبني 
«بوصـــالح» ألنهـــم يعتبرونه 

«قدوتهم» في مشوارهم الفني.
  من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة فرقة مسرح اخلليج العربي 
ان  الرشود  القدير محمد  الكاتب 
الفنان الراحل غامن الصالح رحل 
جســـدا وإمنا روحه باقية معنا، 
خاصـــة انه مـــن الفنانني الذين 
جتمعهم عالقات طيبة مع جميع 

الفرق املسرحية.
  وأضاف: نتمنـــى ان يحضر 

«التأبني» جميع الفنانني بالكويت 
باالضافة الى جمهوره ألنه يستحق 
ذلك بعد عطاءاته في احلركة الفنية 

التي يعتبر هو أحد رموزها.
  يذكر أن أمسية التأبني ستشهد 
ندوة بعنوان «غامن الصالح.. كما 
العمالق  عرفناه» يشـــارك فيها 
عبداحلســـني عبدالرضا، الفنانة 
القديرة حياة الفهد، الفنان القدير 
ابراهيم الصـــالل، الكاتب القدير 
محمد الرشـــود، الفنـــان القدير 
محمد جابر وجنل الفقيد بسام، 
وسيتولى ادارتها الزميل محبوب 

العبداهللا. 

 الفنان الراحل غامن الصالح

 الشاعر املخضرم عبداللطيف البناي

 الكاتب القدير محمد الرشود  املخرج عبداهللا العابر

 عبداحلسني عبدالرضا 

 ناصر القصبي 

 يحيى الفخراني

 سامو زين وألبوم في عيد الحب

 كاريكا زعيم المافيا!

 ميريام فارس في السوق السوداء بمصر
 يســــتعد الفنان السوري سامو زين إلصدار ألبوم جديد بالتزامن 

.«In Love» مع عيد احلب يحمل اسم
  وقال زين لـ «ايــــالف» انه انتهى من تصوير البوســــتر اخلاص 
باأللبوم الذي اختار له اسم «In Love» مشيرا الى انه انتهى ايضا من 
تسجيل اربع أغان، لكنه لم يحدد عدد األغاني التي سيضمها األلبوم 
حتى اآلن، مؤكدا انها ســــتتميز بالطابع الرومانسي، يذكر ان املطرب 

سامو زين كان قد أطلق ألبوما في موسم عيد الفطر املاضي. 

 فوجئ عصام كاريكا بأن الفيلم املغربي الذي كان قد قام ببطولته 
سيعرض خالل أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القادم 
بعد أيام حيث سيجسد فيه كاريكا دور زعيم مافيا شرير مصري 
األب ومغربي األم لكنه يعيش في إيطاليا، مما جعل الشخصية التي 
سيجسدها تتحدث خالل الفيلم ٣ لغات، وقد أكد كاريكا سعادته 
بـــأداء دور جديد عليه، مثلما أعلن ســـعادته لـــرد فعل اجلمهور 
املغربي وقت عرض الفيلم هناك، حتى ان املغاربة كانوا قد طالبوه 

بضرورة عمل فيلم مغربي آخر.

 بيروت: أحيت الفنانة ميريام 
فارس حفال ضخما في اجلامعة 
امام آالف  بالقاهـــرة  الكندية 
الطالب ومن املعروف انه في 
حفالت مماثلة توجه الدعوات 
الى طالب اجلامعة نفسها اال 
انه في حفل ميريام، وبحسب 
تصريح من مكتبها االعالمي 
فقد مت بيع البطاقات في السوق 
السوداء عبر الـ «فيس بوك» من 
كثرة الطلب عليها، على صعيد 
اخر تتحضر ميريام الصدار 
البومها اخلليجي الشهر املقبل، 
وميريام سعيدة بانضمام نصف 

مليون معجب لصفحتها على الـ «فيس بوك» واجلدير بالذكر ان 
ميريام التي تولي صفحتها على الــــ «فيس بوك» اهتماما كبيرا 
ويشـــرف عليها مكتبها وتضمنت جميع حلقـــات الفوازير التي 
كانت تضاف اوال بـــاول، باالضافة الى صور من يوميات ميريام 
واسفارها وحفالتها أبدت سعادتها أخيرا الن صفحتها اليوم تعد 
ثالث اكبر صفحة لفنانة عربيـــة بعد ان وصل عدد االعضاء الى 

٤٦٠٫٠٠٠ الف معجب. 

 ميريام فارس 


