
االثنين 27 يوليو 2009   21فنون

»أنثى الشاشة الخليجية« طالبت جمهورها بمتابعتها في رمضان المقبل أثناء حوارها مع »األنباء«

شخبارچ مونيا؟
متام اهلل يسلمك.

شهالغيبة؟
موجودة بس كنت مشغولة.

يعني مثل ما يقولون من طّول الغيبات جاب الغنامي؟
»تضحك« إن ش����اء اهلل الغنامي راح يش����وفونها جمهوري في ش����هر رمضان 

املقبل.
ممكن توضحني للقراء؟

حاضر.. إن شاء اهلل راح يتابعني جمهوري في محطة ال� mbc من خالل مسلسل 
»ط����اش 16« مع النجمني ناصر القصبي وعبداهلل الس����دحان بعدما انهيت تصوير 
مش����اهدي معاها خاصة واني مشاركة في اكثر من 7 حلقات من هذا املسلسل املميز 

اللي راح يخرجه هالس����نة املخرج السوري هشام شربتجي واعتبر مشاركتي في هذا 
العمل خطوة كبيرة ملشواري الفني.

وبعد؟
عندي مسلس����ل مع النجم القطري عبدالعزيز جاس����م بعنوان »قلوب 

لإليج����ار« راح يعرض ايضا على محطة ال� mbc باالضافة الى تلفزيون 
الكويت وقطر بس خايفة انه اجلمهور يكرهني من وراء هاملسلسل.

ليش؟
ألنه دوري فيه راح يكون امرأة عنيفة وام جاحدة وانا اش����كر 
بهاملناسبة املنتج النجم عبدالعزيز جاسم واملخرج محمد القفاص 
اللي استطاع ان يطلع كمية الشر اللي فيني من خالل هذا الدور 
وانا مستانس����ة وايد ان املسلس����ل راح ينعرض على تلفزيون 

الكويت علشان يشوفه اجلميع.
هاألعمال اللي تشاركني فيها سببها جناحچ في »شر النفوس«؟

احلمد هلل اللي سويته في »شر النفوس« اعجب الناس خاصة 
انني كنت السبب في جناحه بعيون املشاهدين ألني كنت »شايلته« 

على ظهري سواء هالكالم اعجب املنتج واال ال ألنها هذي احلقيقة 
اللي يقولونها الناس.

يقولون ان الفنانة ميساء مغربي اختچ؟
حچي فاضي ميساء الهي اختي وال هم يحزنون بس الصحافة كبرت 

املوضوع من خالل شكلي فعملوا هذي »الفبركات« الصحافية.
شخبار فوازيرچ؟

احلني انا مش����غولة باألعمال الدرامية ألنها قريبة من الناس 
وفوازيري حاليا مؤجل����ة حتى اخلروج من األزمة االقتصادية 

اللي صايرة بالعالم.
انثى الشاش��ة اخلليجي��ة ورمز األنوثة ف��ي اخلليج ايهما 

اقرب لقب لقلبچ؟
هاأللقاب يطلقونها علي جمهوري وانا سعيدة بها 

ولذلك ما احب افضل لقب على لقب.
في بعض املمثالت يحاربونچ؟

ش����يء راجعلهم وما يش����وفون شر بس احب 
اقولهم ان مهما االيادي حاولت طمس مونيا فمونيا 
موج����ودة وقاعدة على قلوبهم بفضل اهلل ومن ثم 

بفضل جمهورها في الوطن العربي.
شخبار ألبومچ؟

موجود وانتهيت من تس����جيله بس ناطرة اعلى 
سعر من شركات االنتاج علشان ينزل في السوق.

طيب ما تفكرين تنزلني اغنية سنغل؟
هالتفكير عندي وان شاء اهلل راح اطرح باألسواق اغنية 
س����نغل بعيد الفطر مطلعها »اسأل عني يقولولك منو مونيا 

ومني تكون«.

مفرح الشمري

»أنثى الشاشة اخلليجية«.. »رمز األنوثة في اخلليج«.. القاب كثيرة اطلقت على املطربة الكويتية مونيا خاصة بعد 
جناحها الكبير في مسلسـل »شر النفوس« الذي ذكرت لـ »األنباء« في حوارها معها انها هي السبب في جناحه 

في عيون املشـاهدين النها »شـالته على ظهرها مثل ما تقول«. ونفت مونيا ان تكون الفنانة ميسـاء مغربي 
اختها مثل ما ذكر في الصحافة مؤكدة ان كل ما يذكر في شأن هذا املوضوع ما هو إال »فبركات صحافية«. 

وطالبت جمهورها مبتابعتها في شهر رمضان من خالل مسلسل »طاش 16« و»قلوب لاليجار« متمنية 
ان تنال أدوارها إعجابهم.. فإلى التفاصيل:

مونيا الكويتية عروس »طاش 16« بعد أن »أجّرت« قلبها بالدوحة

)فريال حماد( مونيا الكويتية أثناء حوارها مع الزميل مفرح الشمري

مونيا تتوسط النجمني عبداهلل السدحان وناصر القصبي في مشهد من »طاش 16«

سعيدة باأللقاب التي تطلق علي من جمهوري

أنثى الشاشة اخلليجية مونيا الكويتية

النفوس«  نجاح »شر 
يرجع لـي ألني »شـلته« 
وميسـاء  ظهـري..  على 
أختي! ليسـت  مغربـي 

من يحاول طمس 
موجودة  فأنـا  مونيـا 
قلوبهم!  على  وقاعدة 

دوري في »قلوب لإليجار«.. يخوف


