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العمل يحمل الكثير 
من املفاجآت التي 
رمبا ستكشف عن 

وجود أكثر 
من »دخيلة«

عندما تتوتر عالقة األم مع زوجة ابنها تبدأ األحداث الغريبة

عبدالعزيز احلشاش: »الدخيلة« 
تقلب حياة عائ لة كويتية رأسًا على عقب!

زوجة االبن التي جتد نفسها 
في اصطدام دائم مع أم زوجها 
هدى حسني، كما يشارك في 
»الدخيلة« كل من: أس���مهان 
توفيق، احمد السلمان، فاطمة 
احلوسني، سلمى سالم، علي 
كاكولي، يوس���ف احلشاش 
ومجموعة من الوجوه اجلديدة 
وهم غزالن، عبداهلل السيف، 
سلمى، أريج العطار وهنوف 
والعمل م���ن إنتاج تلفزيون 
»الراي« واملنتج املنفذ الفنان 
باسم عبداالمير، كما سيعرض 
على قناة سما دبي وتلفزيون 

قطر.
يذكر ان الكاتب عبدالعزيز 
احلشاش قدم من قبل مجموعة 
من االعمال التي عرضت على 
مدار مواسم رمضانية متتالية 
مثل »عيون احلب، رسائل من 
صدف، خي���وط ملونة وأيام 

الفرج«.
عبدالحميد الخطيب  ٭

ب�»الدخيلة« هي زوجة االبن 
أو »الكنة« أجاب احلش���اش 
بأن العم���ل يحمل الكثير من 
املفاجآت التي رمبا ستكشف 
أكث���ر من دخيلة  عن وجود 

بالقصة.
واملعروف ان العمل يضم 
نخبة من جنوم الدراما ومنهم 
الفنانة هدى حسني وتلعب دور 
األم التي تسعى إلسعاد أبنائها 
بعد وفاة والدهم ولكنها تنصدم 
مبجموعة من األحداث الغريبة 
التي حتدث لها وألسرتها وغير 
متوقع���ة ومن دون أن تكون 

مهيأة لها.
ويش���ارك في العمل أيضا 
الفنان خالد أمني الذي يؤدي 
شخصية مركبة وجديدة حتمل 
الكثير من التناقضات، فتارة 
يكون طيبا وتارة أخرى يصبح 

رجال خبيثا يحمل سرا.
ويضم العمل أيضا الفنانة 
هند البلوشي التي جتسد دور 

يواص���ل فريق مسلس���ل 
»الدخيل���ة« للكاتب الكويتي 
الشاب عبدالعزيز احلشاش 
املتبقية من  تصوير املشاهد 
العم���ل حت���ت إدارة املخرج 
العلمي، وفي تصريح  سامي 
ل� »األنباء« كش���ف احلشاش 
بع���ض تفاصيل العمل قائال: 
»الدخيلة« يتناول حياة عائلة 
كويتية تعيش حياة طبيعية 
جدا ويس���ود احلب والوئام 
بني أفرادها، حتى يقرر االبن 
الزواج من فتاة تدخل الى بيت 
هذه العائل���ة فتقلب حياتهم 
رأس���ا ع لى عقب بشكل غير 
متوقع، وهذه مجرد بداية فقط، 
أما بقية احللقات فس���يراها 
اجلمه���ور على مدار 30 يوما 
حتمل مفاجآت كثيرة، وتقلبات 
في احلبكة الدرامية للمسلسل 
بشكل مشوق يثير الشكوك 

والتخمينات.
وبس���ؤاله ه���ل املقصود 

هدى حسني وخالد أمني في »الدخيلة« عبدالعزيز احلشاش

القديرة  الفنان���ة  اعت���ذرت 
سميحة ايوب عن املشاركة في 
الن���دوة التي س���تعقد الثالثاء 
املقبل على مسرح ميامي في اطار 
خطة جلنة النصوص والندوات 
باملس���رح القومي، وذلك بسبب 
احلالة الصحي���ة احلرجة التي 
متر به���ا حاليا، حس���ب موقع 

»النشرة«.

الطرب جورج  أحيا سلطان 
وسوف في العاصمة الڤنزويلية 
كاراكاس، حفال غنائيا بحضور 
املنتج اللبناني محمد ياسني وعدد 
من الوجوه املعروفة في كاراكاس، 
وذكرت بعض املواقع االلكترونية 
ان احلفل شهد سقوط أكثر من 27 
جريحا بحسب معلومات ذكرها 
احد حض���ور احلفل والذي قال 
ان إحدى زوج���ات احلاضرين 
انسجمت بغناء أبو وديع وراحت 
تتمايل رقصا حوله فاستشاط 
الزوج غيظ���ا وفجر غضبه في 

احلاضرين موقعا 27 جريحا!

الرغم من انش���غالها  على 
ف���ي آن معا،  بتصوير عملني 
إال أن س���مية اخلشاب أصرت 
على ممارسة هوايتها املفضلة 
وتصميم مجموعة من قمصان 
النوم الرتدائها في مسلسل »كيد 

النسا«.
وترتدي سمية في املسلسل 
الزوجة  الذي جتسد فيه دور 
الثانية صافية، حسب ما ذكرت 
»أنا زهرة« مجموعة من قمصان 
النوم والعباءات نكاية بضرتها 
التي تلعب دورها فيفي عبده، 
وهنا، يش���تعل الص���راع بني 
الضرتني وتقتصر عالقتهما على 
إلى االشتباك  املقالب صعودا 
والش���جار املس���تمر، وتدور 
أحداث العمل في إطار اجتماعي 

كوميدي.

سميحة أيوب 
في حالة 

صحية حرجة

27 جريحًا في 
حفل جورج وسوف 

بڤنزويال

قمصان نوم سمية 
اخلشاب تثير غيرة 

فيفي عبده

سميحة أيوب

جورج وسوف

سمية اخلشاب

فيفي عبده

مختلفة ليس���ت بالضرورة 
أن تك���ون نكت���ة إلضح���اك 

املشاهد.
وأرجع دحام السبب وراء 
الكوميدي���ا احلقيقية  غياب 
إلى أن املؤلفني يستس���هلون 
الكتابة، وال يطرحون موضوعا 
ذا قالب أو منت يعتمد عليه، 
لكنهم يعتمدون بش���كل كلي 
على موهبة الفنان في تكملة 
النواقص في هذه املادة، وبذلك 
يفرغ املؤلف املادة الكوميدية 
من مضمونها احلقيقي ويجعلها 
هشة غير معبرة، ويستعني 

على قناة »نايل دراما 2«: اهلل 
س����بحانه وتعال����ى كان دائما 
يسترني وال يفضحني، كما أن 
زواجي من املوسيقار أحمد فؤاد 
حس����ن منعني من الوقوع في 
اخلطيئة، الفتة إلى أنها تزوجت 
املوسيقار رغم كبر سنه، ألنه 
عوضها عن األسرة التي هربت 
منها بسبب إصرار والدها على 
زواجها وه����ي عندها 12 عاما، 
كما أنه علمها القراءة والكتابة 

والتلحني.

تعتب���ر الفنانة ش���يرين 
عبدالوهاب املرشحة األقوى 
لنيل جائزة أفض���ل مطربة 
عربية ضمن حفل مهرجان ال� 

اي���الف: جمع���ت الفنانة 
أنغام، الشاعر االماراتي حسان 
العبيدلي، وامللحن والفنان 
االماراتي فايز الس���عيد من 
جدي���د، عبر أغني���ة جديدة 
ستقدمها ضمن أغنيات ألبومها 

محمد دحام: ال توجد كوميديا حاليًا 
وما يعرض »تهريج« مبعناه احلقيقي

جنوى فؤاد: ربي لم يفضحني 
ونادمة على رفض اإلجناب

هل حتصد شيرين جائزة أفضل مطربة عربية؟

أنغام جتمع العبيدلي والسعيد 
في أغنيتها اخلليجية

بنفس القوال���ب القدمية من 
ذكر للعاهات واإلعاقات حتى 
يستخرج الضحكة من املشاهد، 
ولم يجدد في أس���لوبه حتى 
يضحك املشاهد بطريقة جديدة، 
مؤكدا، بحسب »ايالف«، أنه ال 
يجد كوميديا حقيقية موجودة 
على الساحة اآلن، مشيرا إلى أن 
أعماله بها الكوميدية اخلفيفة 
من دون ابتذال أو استخفاف 

لعقول الناس.
انتهى  ومن جانب آخ���ر، 
دحام من مسلس���له اجلديد 
أكد  ال���ذي  »لهف���ة اخلاطر« 
السابقة،  اختالفه عن أعماله 
مش���يرا إلى أنه عمل درامي 
رومانسي اجتماعي فيه قصة 
إنس���انية، تدور حول قصة 
الذي يفقد  الوحدة واإلنسان 
أهله وكيف يعيش من خالل 

ظروف احلياة املختلفة.
واملسلسل من تأليف جاسم 
اجلطيلي ومن بطولة إبراهيم 
الصالل، وصالح املال، وفاطمة 
احلوسني، وشفيقة يوسف، 
وهبة الدري، وهيا عبدالسالم، 
التركمان���ي،  وعب���داهلل 
وعبداحملسن القفاص، والعديد 

من النجوم.

وكش����فت فؤاد أنه����ا بدأت 
الرق����ص وعمره����ا 13 عام����ا، 
وأنها كانت ال حتب ارتداء بدل 
الرقص، حي����ث كانت تفضل 
ارت����داء مالبس للرقص عبارة 
عن فساتني، ملمحة الى أن سبب 
جناحها في الرقص يعود الى 
أنها كانت متلك ملكة الرقص، 
فضال عن اجتهادها من أجل فنها، 
معتب����رة أن من يتخذ الرقص 
وسيلة لتحقيق املال أو الشهرة 

سيفشل.
عن سبب اعتزالها الرقص، 
أش����ارت إلى تعرضها إلصابة 
إكمال  الظهر منعته����ا من  في 
مس����يرتها، وأنها من بعد هذه 
اإلصابة لم تستطع التدريب أو 

عمل متارين رياضية.
وبعيدا عن حياتها الشخصية 
ومشوارها الفني، فقد رأت أن 
الراقصات ف����ي مصر يتميزن 
باخلصوصية عن غيرهن، سواء 
في الروح أو األداء، لكن لألسف ال 
يوجد جيل جديد من الراقصات 
في الوقت احلالي، ودينا وفيفي 
عبده آخر الراقصات املوهوبات 

حاليا.

»موركس دور« املقرر إقامته 
هذا الشهر، وفي حال منحت 
اجلائزة للفنانة لن تكون املرة 
االولى، ألنها سبق ان حصدت 

نفس اجلائزة عام 2009.
من جه���ة أخ���رى التزال 
شيرين موجودة في بيروت، 
حيث أجنزت االربعاء املاضي 
تصوي���ر كليب أغني���ة »ما 
تعتذرش« بعدس���ة املخرج 
ف���ي منطقة  ولي���د ناصيف 
بعبدات اجلبلية وجبيل، كما 
الفنانة ايضا على  ستشرف 
التي  عملية مونتاج االغنية 
ستطرحها بشكل منفرد نظرا 
لقصر املوسم الصيفي وعدم 
امتامها أللبومها اجلديد حتى 

اآلن.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد   ٭

اخلليجي الذي مير في مراحله 
االخيرة من التحضير، حيث 
الس���عيد، بتلحني  قام فايز 
كلم���ات قصي���دة العبيدلي 
التي س���تحمل عنوان »عش 

قلبي«.
هذا، وتعاون فايز السعيد 
أخيرا مع الش���اعر حس���ان 
العبيدلي من خ���الل أغنية 
التي طرحها  »وي���ن أروح« 
عبر االذاعات والفضائيات، 
وصورها مع املخرج االماراتي 
حسني عبدالرحمن، وستقوم 
أنغام باختي���ار موعد جديد 
لطرح ألبومها اخلليجي، والذي 
سيتحدد خالل الفترة املقبلة 
بالتنسيق مع الشركة املنتجة، 
كما أنها تستعد لزيارة االمارات 
لوضع اللمسات االخيرة على 
االغنيات، حيث ستتم عملية 

التوزيع املوسيقي في دبي.

ايالف: اعت���رض املخرج، 
الش���مري، على  محمد دحام 
م���ن ينتقدونه لعدم إخراجه 
لألعمال الكوميدية، وأكد أنه ال 
وجود لكوميديا على الساحة 
حاليا، وأن ما يعرض قريب 
ل� »التهريج« مبعناه احلقيقي، 
مؤك���دا أن للكوميديا معايير 

الراقص����ة املعتزلة  أعربت 
جن����وى فؤاد ع����ن ندمها على 
طالقها من املوسيقار أحمد فؤاد 
حسن بسبب رفضها لإلجناب 
حفاظا على رشاقتها، وقالت في 
مقابلة مع برنامج »املسلسالتي« 

محمد دحام الشمري

جنوى فؤاد

شيرين عبدالوهاب

أنغام


