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حياة الفهد: »رمانة« في املونتاج
وال أعلم شيئاً عن اتفاق التلفزيون السعودي

عبدالحميد الخطيب

كشفت الفنانة القديرة حياة الفهد 
أنه تتبقى أيام قليلة وينتهي مونتاج 
مسلسلها الرمضاني اجلديد »رمانة« 
الذي انتهت من تصويره الفترة القليلة 
املاضية، من إنتاج »املجموعة الفنية« 
للمنتــج والفنان باســم عبداالمير، 
وقالت الفهد في تصريح لـ »األنباء«: 
سيكون »رمانة« جاهزا للعرض بعد 
انتهاء املونتــاج خالل األيام املقبلة، 
مؤكدة على أن تصوير العمل ســار 
كمــا هو مخطط له ودون أي عقبات 
تذكــر، وأردفت: »رمانــة« اكثر عمل 
مشى بسالسة، وقد مت تصويره في 
عدة أماكن بالكويت وصورنا 4 أيام في 
الفجيرة، واشكر فريق العمل بالكامل 
علــى اجلهد الذي بذلــوه لنخرج في 

افضل صورة ممكنة.
وتدور احداث مسلســل »رمانة« 
في إطار كوميدي، حول امرأة تعيش 
حيــاة صعبة جدا، جتد نفســها بني 
ليلة وضحاها ثرية، فتبحث عن طرق 

مختلفة لصرف األموال التي امتلكتها، 
فتقوم بشراء أمالك كثيرة في أوروبا، 
والعمل من تأليف حياة الفهد وإخراج 
األردني حسام حجاوي، ويشارك في 
بطولته إلى جانب أم سوزان كل من: 
هيا الشــعيبي، شيماء علي، محمود 
بوشــهري، هنادي الكنــدري، محمد 
رمضــان، بثينــة الرئيســي، أحمــد 
اجلسمي ويوسف اجلراح، وغيرهم.

ومن املقــرر عرض »رمانــة« على 
شاشــة تلفزيــون الكويــت في شــهر 
رمضــان املقبل، لكن انتشــرت أخبار 
تفيد بأن التلفزيون السعودي يجري 
مفاوضات جادة لعرض املسلسل عبر 
شاشة قناته األولى في رمضان، وعن 
ذلك، قالت الفهد: ال أعلم شيئا عن هذا 
املوضوع ألن األمر مع الشركة املنتجة، 
لكن يسعدني أن يتم عرض أعمالي عبر 
شاشة التلفزيون السعودي، فاجلمهور 
في اململكة مــن اكثر املتابعني ألعمالي 
على الفضائيات املختلفة، ســواء كان 
في رمضان أو خارجه، متمنية أن تقدم 

الفنانة القديرة حياة الفهددائما كل ما ينال رضا اجلمهور.

الفنان القدير أحمد السلمان

أم سوزان ومحمود بوشهري وشيماء علي وليلى عبداهلل واملخرج حسام حجاوي أثناء تصوير مسلسل »رمانة«

الفنان القدير داود حسني

داود حسني يولم مبناسبة سالمة السلمان
يقيــم الفنان القدير داود حســني حفل 
عشاء مبناسبة سالمة الفنان القدير احمد 
السلمان وخروجه ساملا من األزمة الصحية 
التي ألزمته الفراش منذ أيام في مستشفى 

صباح األحمد للقلب.
وسيقام حفل العشاء مساء اليوم السبت 
في مقر فرقة املســرح الكويتي بالســاملية 

والدعوة مفتوحة للفنانني واإلعالميني.

زهرة عرفات تبتعد عن معجبيها:
»حان الوقت إلعادة صياغة سطور حياتي«

بعد طول انتظار.. نانسي تصدر »حاسة بيك« كامالً!

أزمات مالية كبيرة تالحق محمد رمضان!

أعلنت الفنانة البحرينية زهرة عرفات أنها 
ســتغيب لبعض الوقت عن مواقع التواصل 
االجتماعــي، إلعادة النظر فــي بعض األمور 

الشخصية، على حد قولها.
وقالت عرفات، عبر حسابها الرسمي على 
موقع »إنســتغرام«: »حان الوقت بشكل جاد 
إلعادة صياغة سطور حياتي وإعادة النظر في 
بعض األمور واألشــخاص ودراسة أولوياتي 
في احلياة، أحبتي ألعود إلى حياتي من جديد 
وبشكل جديد سأغيب لبعض الوقت عن جميع 

قنوات التواصل مع اجلميع«.
إلى ذلك انتهت عرفات من تصوير مشاهدها 
في املسلسل الدرامي اجلديد »دموع األفاعي«، 
من تأليف خليفة حسني الفيلكاوي، وإخراج 
نهلة الفهد، ويشارك في بطولة العمل كوكبة 
مــن جنوم اخلليــج أبرزهم حســني املنصور 
وعبداحملســن القفاص ومحمد العلوي وهند 
البلوشي وغدير السبتي وصابرين بورشيد، 
ويتناول العمل جملة من املوضوعات االجتماعية 
الشائكة في املجتمع اخلليجي، كعالقة الناس، 
وطغيان املصالح الشــخصية، باإلضافة إلى 
احلاالت النفسية الغامضة، كاالنفصام والتشتت 
واالهتزازات النفسية داخل النفس البشرية.

جدير بالذكر أن النجمة زهرة عرفات كانت 
قد أطلت مؤخرا على جمهورها في املسلســل 
االجتماعي »كالوس« الذي عرض عبر شاشة 

»osn« الفضائية.

أصــدرت الفنانة اللبنانية نانســي عجرم 
البومهــا املنتظر اجلديد الــذي يحمل عنوان 
»حاسة بيك« كامال، وذلك عبر قناتها اخلاصة 
على شبكات التواصل االجتماعي وأيضا عبر 

األسواق الرقمية.
وكانت نانســي قد أصــدرت مؤخرا كليب 
وأغنية »حاسة بيك«، وهي من كلمات الشاعر 
الغنائي خالد تاج الدين وحلن خالد عز، وإخراج 

املخرجة اللبنانية ليلى كنعان.
كما طرحت أغنيــة »احلب زي الوتر« من 
كلمات محمد رفاعي، أحلان وليد سعد، وتوزيع 
أحمد إبراهيم، وتخطت االغنية عتبة املليون 

مشاهدة.
مــن جانب آخر، وفي حلقتها الســابقة مع 
اإلعالمي املصري عمرو أديب، حتدثت نانسي 
عجــرم عن عالقتها بزوجها د.فادي الهاشــم، 
واعترفــت بعفوية وصدق بأنهــا تغار عليه 
أحيانا، قائلة، »فادي كثير واو«. وتكلمت عن 
عالقتها بزوجها خصوصا فيما يتعلق بعملها.

يبدو أن أزمة مادية تالحق مسرحية »أهال 
رمضان« التــي يعرضها النجم املصري محمد 
رمضان، فقد ذكــرت تقارير صحافية أن عماد 
زيادة منتج مسرحية »أهال رمضان« استبعد 
الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فؤاد سليم من 

املسرحية على نحو مفاجئ.
وفي تصريحات لها، قالت هنا إنها فوجئت 
باتصال من املنتج زيادة، يخبرها فيه بأنها ليست 
ضمن فريق العمل وذلك ألســباب مادية، وأنه 
قرر االعتماد على فنانة أخرى غيرها لتجســد 
الدور لكن بأجر أقل. وحصل األمر نفســه مع 
الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي فوجئ باستبعاده 
من املسرحية دون علمه ولم يعلم بذلك إال من 
الفنان ســامي مغاوري، الذي اتصل به هاتفيا 
ليسأله عن سبب انسحابه من العمل، فاندهش 

سليم ونفى له األمر، فأخبره مغاوري بأن املنتج 
أرسل له السيناريو وأعلمه أنه سيكون بديال له. 
يشار إلى أن منتج »أهال رمضان« مير بأزمة 
ماليــة واضحة، وكان مقررا أن يســافر فريق 
عمل املسرحية إلى إحدى دول اخلليج للعرض 
هناك، فاتفق زيادة مع مخرج املسرحية خالد 
جالل على حذف مشاهد ملجموعة من الفنانني 
أبرزهم الفنــان الكوميدي حســن عبدالفتاح، 

توفيرا لنفقات سفرهم.
ويشارك في بطولة مسرحية »أهال رمضان« 
إلــى جانب محمــد رمضان كل مــن الفنانني: 
روجينا، سامي مغاوري، حسام داغر، شيماء 
ســيف، ومحمد علي رزق، والعمل من تأليف 
وليــد يوســف، وإخراج خالد جــالل، وإنتاج 

عماد زيادة.

زهرة عرفات

نانسي عجرم

محمد رمضان

عبّر عن سعادته بتكريمه في لبنان بلد الفن والجمال وفيروز

مدحت العدل لـ »األنباء«:
أنا كاتب »احللم العربي«  وأرحب باإلنتاج املشترك

أميرة عزام
@ amira3zzam

يقوم الكاتب واملنتج مدحت العدل هذه الفترة 
بإنتــاج 3 أعمال درامية ســترى النــور الفترة 
املقبلــة، وقد مت تكرميــه مؤخرا في بيروت مع 
عدد من الفنانني العرب. »األنباء« التقت العدل 
وحتدثنا معه عن آخر كتاباته وإنتاجاته الفنية، 

فإلى التفاصيل:

ما شعورك بعد التكرمي من لبنان؟
٭ محبتي للبنان كبيرة فهي بلد فيروز وجبران 
وميكائيل والصافي والرحبانية، فقيمة التكرمي 
أنه يأتي من بلد الفن واجلمال، وسعدت بحسن 
االستقبال من منظمي هذا احلدث وكذلك املقدمة 
الرائعة التي قالتها اإلعالمية ماتيلدا فرج اهلل، 

ولذلك كان احلفل حقا يليق بالوطن العربي.

حدثنا عن إنتاجاتك لرمضان؟
٭ حاليــا أقــوم بإنتــاج ثالثة أعمــال، »واحة 
الغروب«، تأليف مرمي نعوم وبطولة خالد النبوي 
ومنة شلبي، والعمل الثاني »احلساب يجمع«، 
تأليف محمد رجاء وإياد ابراهيم ومن إشرافي، 
بطولة يســرا وكرمي فهمي ومحمود عبدالغني 
وإخراج هاني خليفة، والثالث »ألعلى ســعر« 

من تأليفي وإخراج محمد جمال العدل، بطولة 
نيللي كرمي وزينة ونبيل احللفاوي.

على أي قناة ستبث هذه االعمال؟
٭ حصريا على »dmc« ولكن ســتوزع أيضا 

على قنوات اخرى.

وماذا عن األفالم؟
٭ آخــر فيلم قمنــا بإنتاجــه كان »موالنا« 
بالتعــاون مع ســاويرس وجــار التحضير 

لعمل آخر.

هل تفكر في اإلنتاج العربي املشترك؟
٭ أنــا كاتــب »احللم العربي« وأي شــيء 
يتكامل فيه العرب أرحب به، فلماذا ال نبدأ 
بالفن! أرحــب باإلنتاج العربي وأطمح أن 

نتكامل به قريبا.

خطوتك القادمة؟
٭ أعمل على اجلانبني الكتابة واإلنتاج وأطمح 

لتقدمي اجلديد املفيد دائما.

كلمة أخيرة
أشكر جريدة »األنباء« على االهتمام، وأمتنى 
لها املزيد من التوفيق واالزدهار عاما بعد آخر.

نسرين أمني أمام القضاء.. وميس: اختياراتي في احلب خاطئة
بســبب إخــالل الفنانة 
ببنــود  أمــني  نســرين 
التعاقد املتفق عليها بينها 
وبني شــركة انتــاج فيلم 
الــذي  »علــى وضعــك«، 
يقوم ببطولته أحمد سعد 
ومصطفى أبوسريع ولطفي 
لبيــب، جلأ املنتــج محمد 
رفاعي إلى القضاء ملقاضاة 

نسرين.
وفي التفاصيل، بحسب 
وســائل إعالم مصرية، ان 
نســرين رفضت املشاركة 
في احلملة الدعائية للفيلم 
وتسببت بهذه اخلطوة في 
خسارة للمنتج بقيمة تقدر 
بأكثر مــن مليوني جنيه، 
فضــال عــن عــدم التزامها 
أثناء التصويــر باملواعيد 
احملددة ما دفعه لرفع دعوى 
قضائية واسترجاع حقه.

من جانب آخر، كشفت 
الفنانة ميــس حمدان عن 
األمور التي حتب أن تنجزها 

بسرعة فائقة، وقالت: تناول 
الطعام سريعا واالستحمام 
أيضا، مؤكدة على ان اسرع 
طريقة للوصول الى الشهرة 
هي »القبــول من عند اهلل 

عز وجل«.
وبسؤالها، هل تتأنى في 
اتخاذ القــرارات املصيرية 

أم تتســرع وتندم بعدها؟ 
أجابت ميس، في حوار مع 
مجلة »ســيدتي«: حســب 
القــرار، فأحيانــا، أعــرف 
ماذا أريد جيدا وآخذ القرار 
سريعا وأحيانا أخرى أتأنى، 
ولكن في كل احلاالت لم أعد 
أندم مثلما كنت في املاضي.

وعن النجومية السريعة 
الفنانون،  التــي يحققهــا 
قالت: هناك مــن يحققون 
النجومية بشــكل ســريع 
واحلــظ لــه دور كبيــر ال 
ننكره، املهم من يتمكن من 

احلفاظ على هذا النجاح.
وحــول أســرع طريق 
للوصول إلى قلب الرجل، 
ردت: ليــس لهــا مقياس، 
هناك رجــل يحب اجلمال 
وآخر يحب الــذكاء وآخر 
الغباء ورجل يحب اإلثارة 
وآخــر يبحث عــن صعبة 

املنال، ليس هناك قاعدة.
وحتدثــت عــن احلب، 
وقالت: عندما كنت مراهقة 
كنــت أحب مبجــرد رؤية 
شــاب أعجبنــي، ومع قلة 
احلب والرومانســية أظل 
أبحــث عن احلــب، ولكن 
لألسف أختار بشكل خاطئ 
وتنتهــي قصــص احلــب 

سريعا.

نسرين أمنيميس حمدان

 مسلسالت »واحة الغروب« و»احلساب يجمع«   
و»ألعلى سعر«.. قريبًا في رمضان

 بعد فيلم »موالنا« جار التحضير لعمل جديد  


