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أوقفت نشاطاتها الفنية مؤقتًا بسبب سفرها معه إلى أميركا

ديانا حداد تؤجل تصوير أغنيتها الجديدة 
بسبب مرض والدها

أجلت الفنانة ديانا حداد تصوير أغنيتها 
اجلدي����دة، التي كان مقررا تصويرها خالل 
الشهر اجلاري، في العاصمة اللبنانية بيروت، 
وذلك بسبب الوعكة الصحية التي أملت بوالدها 
الذي كان يزورها في مكان اقامتها مبدينة 
دبي بدولة االمارات العربية املتحدة، حيث 
قررت أن تغادر برفقته الى الواليات املتحدة 
االميركية الجراء العالج الالزم له، واالشراف 
على صحته والعناية به.هذا وكان من املقرر 
أن تغادر ديانا الى بيروت خالل االيام املقبلة، 
لبدء االس����تعداد والتجهيز لتصوير أغنية 
جديدة من أغني����ات ألبومها املقبل، والتي 
ستكون جاهزة لعرضها بالتزامن مع طرح 
األلبوم باالسواق، والذي سيتم االعالن عن 
الشركة التي ستقوم بتوزيعه قريبا، بعد 
أن تنتهي عملية االجراءات الالزمة للنشر 
والتوزيع في جميع الدول العربية، خاصة 
أنه يحمل بني طياته مجموعة من االغنيات 
املتنوع����ة من االلوان املوس����يقية العربية 

ديانا حداداملختلفة.

جانب من املؤمتر

المسلم: أخفينا قصة المسلسل خوفًا من السرقة.. ودعيبس: لست دكتاتورًا

»الثمن«..مشاري البالم يتزوج لمياء طارق
في صالة األفراح بمنتزه حولي بارك بحضور نجوم الفن

لع���دة قضايا تهم املجتمع ككل، وتوقعت 
ان يحتل مكانة متقدمة في نسب املشاهدة 

على القنوات الفضائية.
الهارون فوجهت  الفنانة سوس���ن  أما 
ش���كرها للمس���لم على ثقته فيها بعد أن 
ش���اركته العام املاضي كضيفة شرف في 
»البيت املس���كون«، كاشفة عن أنها كانت 
متخوفة جدا من الدور لكن مبساعدة املخرج 
وزمالئها الفنانني في اللوكيشن أصبح أداؤها 
أكثر سالسة وجودة، متمنية ان تقدم كل 

ما ينال إعجاب املشاهدين.

رؤية إخراجية

كما حتدث الفنان مش���اري البالم عن 
العم���ل قائال: ستش���اهدون قصة جميلة 
رس���مها الكاتب باحت���راف واضح وخط 
رؤيتها اإلخراجية املتميز احمد دعيبس، 
ف� »الثمن« ارجعني الى مسرح السالم بعد 
عشرين سنة من البعاد مستذكرا بدايته 

معه منذ عام 1991.
وأكد الفنان عبداهلل بهمن انه جاء الى 
»الثمن« لكي يس���تقي اخلبرة من النجوم 
املش���اركني فيه، موضحا انه كان في أحد 
االيام أحد جمهور السالم واآلن من املتعاونني 

معهم في أعمالهم املختلفة.
يذكر ان مسلسل »الثمن« قصة وسيناريو 
وإخراج عبدالعزيز املس���لم واخراج احمد 
دعيبس وبطولة عبدالعزيز املسلم والفنان 
القدير منصور املنصور وصالح املال وليلي 
السلمان وملياء طارق ومي عبداهلل وشيماء 
على ومني ش���داد ومشاري البالم وطيف 
وعب���داهلل بهمن وسوس���ن الهارون ومن 
البحرين أميرة محمد ونخبة من النجوم.

االعمال التي يقدمها سواء في التلفزيون 
أو املسرح.

أما الفنانة ليلي السلمان فقالت: أجسد 
شخصية عبارة عن مزيج بني حال امرأة 
مكافحة تعاني من أج���ل إثبات وجودها 
ف���ي املجتمع وبني امرأة قوية تخاف على 
مصلحة بيتها، مثمنة مشاركتها مع املسلم 
في مسلسل »االصيل« والذي حظي بنجاح 

كبير عند عرضه.
من جانبها أوضحت الفنانة ملياء طارق 
ان هذه هي املرة االولى التي تشارك فيها 
في عمل درامي ملسرح السالم وثالث عمل 
مع املخ���رج احمد دعيبس بع���د »اوه يا 
مال« و»رس���ائل من صدف«، متمنية ان 
تكون عند حسن ظن اجلميع بها، وقالت: 
أجس���د ش���خصية »فاطمة« التي تواجه 
صعوبات كثيرة في حياتها فتعمل مبهنة 
اخلياطة وتتدرج على املستوي الوظيفي 

واملعيشي.

فتاة مظلومة

بينما أشادت الفنانة شيماء على بفريق 
العمل واجلهد الذي بذل ليخرج املسلسل 
الى النور، وقالت انها تلعب شخصية فتاة 
مظلومة، مشيرة الى انها كانت متخوفة من 
الدور واآلن بعد انتهاء التصوير باتت تثق 
في جناحه ألنه يحمل بني طياته الكثير من 
املعاني التي تطرح مفاهيم كثيرة ملشاكل 

نعاني منها في الواقع.
بدوره���ا رفضت الفنان���ة مي عبداهلل 
الكشف عن تفاصيل دورها مؤكدة انه جديد 
ويحمل الكثير من املفاجآت التي س���تبهر 
اجلمهور، ملمحة الى أن »الثمن« يعرض 

هذه النوعية من االعمال.
كما حتدث الفنان القدير منصور املنصور 
والفنان القطري صالح املال، حيث قاال ان 
العمل متش���عب وبه الكثير من اخلطوط 
الدرامية التي متس حياتنا، فهو دراما واقعية 
ممزوجة بالرومانسية، وهذه النوعية من 

األعمال يحبها اجلمهور.

 المقدمة الغنائية

بدوره كش���ف الش���اعر الشيخ دعيج 
اخلليفة عن تصديه لتلحني املقدمة الغنائية 
والتي كتبها الشاعر سامي العلي ويغنيها 
»جنم اخلليج« عبدالعزيز احمد الكندري 
دويتو مع الفنانة منى شداد وقال: أتشرف 
باملشاركة مع مسرح السالم في هذا العمل، 
مشيدا باملسلم وس���عيه الى التنويع في 

املمثلني املشاركني بذل أقصى جهد للوصول 
الى اكمل شكل يقدم للجمهور، وقال: لقد 
وضعنا مجتمعا كامال في ماكينة قهوة فخرج 
لنا من اجلانب اآلخر مسلسل »الثمن«، معلال 
شدته مع النجوم املشاركني في اللوكيشن 
للوصول الى أفضل أداء، ومشددا في نفس 
الوق���ت على انه ليس دكتاتورا كما يقول 
البعض وإمن���ا يرفض مضيعة الوقت أو 
اختالل األداء مبا ينصب في صالح العمل 

ككل.
وعن وضع الدراما الكويتية قال دعيبس: 
الفنان الكويتي صاحب جتربة وله جماهيرية 
فأول تعارف للعالم بالدراما اخلليجية كان 
عن طريق الكويت، مشيرا الى ان الكويت 
تنقصها فقط الدراما التاريخية، الس���يما 
أنها مليئة باملواه���ب القادرة على تقدمي 

سبب جناح العمل، السيما أننا نفتقر في 
اخلليج لنصوص ذات تأثير بسبب تأليف 

االعمال من شخص واحد.
وحول سبب تغ��ير »ج����روبه« الفني 
وهل ه���ذا مترد منه���م اجاب املس������لم: 
»جروب���ي« ه���م الفنانون الصادقون في 
عملهم، فنحن في مس���رح الس���الم نؤمن 
بالش���باب ومواهبهم وال يوجد مترد من 
احد علينا وعالقتنا باجلميع على خير ما 
يرام، واملوضوع هو الدور ومن يناس���به 
من الفنان���ني، اعتقد ان مجموعة »الثمن« 

مت اختيارها بعناية.
وعن مكان عرض املسلسل قال: سيعرض 
في كل القنوات العربية، مس���تدركا: نحن 
منتجون وم���الك العمل ومنل���ك االصل، 
ولالسف البعض ممن يأخذون نقودا من 
احملطات إلنتاج اعمال فنية شّوهوا صورة 
املنتج احلقيقي، السيما أنهم يلبسون عباءة 
شيخ املنتجني مبال غيرهم، ونحن لسنا 
منهم وال نقبل بأن نخدم احدا الن من ميلكنا 

يفرض علينا كل شيء في العمل.
وأضاف: احلمد هلل لدينا محطات واعية 
ومتفهمة للفن اجليد مثل »الوطن« والتي 
تعاونت معها في مسلسل »البيت املسكون« 
وكذلك التلفزيون���ات احلكومية ال تبخل 
علينا أبدا مث���ل: تلفزيون الكويت وقطر 

والسعودية وغيرهم.

ثالث تجربة

من جانبه، أوضح املخرج احمد دعيبس 
ان »الثمن« هو ثالث جتربة له في الكويت 
وانه سعى فيه منذ كتابته وحتى تنفيذه الى 
ان يكون متكامال، لذلك حاول مع مجموعة 

عبدالحميد الخطيب
عقد مسرح السالم لإلنتاج الفني مساء 
أمس االول مؤمترا صحافيا في منتزه حولي 
بارك قاعة االفراح، وذلك الطالع الصحافة 
على ما مت اجنازه في مسلس���ل »الثمن« 
وحضور تصوير املش���اهد االخيرة فيه 
وهي عبارة عن حف���ل زواج الفنانة ملياء 
طارق بالفنان مشاري البالم، وذلك بحضور 
جنوم العمل جميعا باستثناء منى شداد 
التي اعتذر عنها النجم عبدالعزيز املسلم، 
مشيرا الى انها مشغولة بتسجيل مقدمة 

املسلسل الغنائية.
ب���دأ املؤمتر مع املسلم ال����ذي أكد انه 
تكتم على ت���فاصيل »الثمن« حتى االنت��هاء 
من تصويره خوفا من سرقة األفكار والتي 
باتت منتشرة هذه الفترة، مشددا على ان 
طرح املسلس���ل يعود بالنفع على االسرة 
كلها وذلك من خالل رحلة كفاح تسير على 
أربعة مستويات، تبدأ نتيجة خطأ اآلباء 

وتنتهي بالثمن الذي يدفعه األبناء.
وأضاف قائال: الناس ف���ي هذا الوقت 
يحتاجون الى ش���يء يرسم لهم حلمهم، 
فالعمل مليء بالقيم والتي فسرها املخرج 
احمد دعيبس بشكل مؤثر ومغر واحلكم 

في النهاية للنقاد واجلمهور.
وزاد: بعد ان وضع���ت قصة »الثمن« 
بالكامل، وهي رواية من مائة صفحة جاءت 
املؤلفة فاطمة الصولة وكتبت فيها ثم أعدت 
الصياغة مع الشاعر سامي العلي، فوجدنا 
ان النص متش���عبا وال ميكن كتابته من 
شخص واحد، خصوصا انه مزيج من االفكار 
والطرح الثري، لذلك شكلنا ورشة لكتابة 
النص، واعتقد ان هذه الورش���ة ستكون 

ملياء طارق مشاري البالم

الرقابة ترفض »فضيحة« أحمد عزمي

فلوكس يعتذر عن »المواطن أكس«
القاهرة ـ سعيد محمود

اعتذر الفنان أحمد فلوكس عن االش����تراك في مسلس����ل »املواطن 
اكس« وهو من انتاج شركة مصر للسينما وتأليف محمد ناير وإخراج 
إسالم خيري، وعن بعض املسلس����الت األخرى منها »احنا الطلبة«، 
وذلك النشغاله التام بتحضير فيلم »ساعة ونصف« الذي سيخرجه 
محمد علي ومن تأليف أحمد عبداهلل. والذي تدور أحداثه داخل قطار 
ملدة س����اعة ونصف، ويلتقي أبطال الفيلم داخل القطار، ويستعرض 
الفيلم ش����رائح مختلفة من املجتمع، مبا فيها من صراعات ومشاكل، 

ويجسد فلوكس دورا للمرة األولى يقوم به وهو درامي مركز.

القاهرة ـ سعيد محمود
رف����ضت رقابة املص��ن��فات الفنية املصرية التصريح بتصوير 
الفيلم السينمائي اجلديد »فضيحة« بسبب مشاهد اجلنس واالغتصاب 
والعبارات اخلادشة للحياء. والفيلم، بحسب مؤلفه الكاتب الصحافي 
محمد مصطفى، يتناول قصة حقيقية إلحدى املطربات داخل الوسط 
الفني. وقد رفض مصطفى الكشف عن الشخصية احلقيقية التي تدور 
قصة الفيلم عنها خاصة بعد تقدمه للجنة التظلمات باملجلس األعلى 

للثقافة وذلك ضد قرار الرقابة برفض الفيلم.
الفيل����م كان من املقرر ب����دأ تصويره قبل ش����هرين من اآلن، ومت 
ترشيح روبي وعال غامن وماريا وباسم سمرة واحمد عزمي وسوسن 
بدر لالش����تراك في بطولته، وي����دور موضوعه حول مطربة معروفة 
تدعى رش����ا تش����تهر بتقدمي األغاني املثيرة ما يثي����ر احد البلطجية 
فيقوم باغتصابها ويكون نتيجة هذا إجنابها طفلة يرفض البلطجي 
االعتراف بها، فيقوم والد رشا بتسجيلها باسمه لتصبح أمام الناس 

أحمد عزميوفي األوراق الرسمية شقيقتها وليست ابنتها.

)أنور الكندري(لقطة جماعية للنجمات املشاركات في مسلسل »الثمن«

فكرة وتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

الحمر يتصدى إلخراج »لوحة 
الرواد« والخالدي يصوغها شعرًا

مفرح الشمري
يتصدى املخرج صالح احلمر املراقب في ادارة املس����رح باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الخراج »لوحة الرواد« التي ستقام 
االحد املقبل على خشبة مسرح الدسمة بتنظيم من املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب لتكرمي عدد من الرواد في احلركة املسرحية 

لعطاءاتهم الكبيرة ضمن انشطة ليالي القرين املسرحية. 
وتتضمن »لوحة الرواد« العديد من املشاهد املسرحية للرواد الذين 
مت اختيارهم وهم عبداحلسني عبدالرضا، سعد الفرج، ابراهيم الصالل، 
جاس����م النبهان، احمد الصالح، عبداالمام عبداهلل، ابراهيم احلربي، 
محمد املنيع، محمد جابر وسليمان الياسني، بعد ان قام املخرج صالح 
احلمر بتجميعها بطريقة جميلة ومن خالل حوار رائع كتبه وصاغه 
شعريا الش����اعر خلف اخلالدي. يذكر ان فكرة تكرمي »الرواد« جاءت 
عن طريق املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وذلك ملد جسور 

التواصل بينهم وبني جيل الشباب احلالي.

خلف اخلالدي صالح احلمر


