
الفنية االربعاء
5  اغسطس 2009

16

بعد انتهائه من تصوير مشاهده في »الحب الكبير«

أسامة المزيعل »نذل« وعرف قيمة »بوعدنان«
اهلل يبارك بحياتك وبصراحة أنا جدا سعيد 
في هذا التعامل الثاني مع العمالق بوعدنان 
من بعد مسلسل »التنديل« واملشاركة معاه 

شرف بحد ذاتها.
وشلون كان التعامل معاه؟

تبي الصج انا احل���ن بس عرفت ليش 
اهوا كبير، والكبير اهلل س���بحانه، وليش 
كل الناس حتب���ه ألنه خلوق ألبعد احلدود 
ويحترم الصغير قبل الكبير وتعامله معانا 
في قمة األخالق والرقي وتش���وفه يشتغل 
بضمير، وهذا بحد ذات���ه يعطيك دافع انك 

تقدم افضل ما عندك.
كلمنا عن دورك في املسلسل؟

طبعا اسمي باملسلسل راح يكون اسامة 
ايضا، وهي شخصية جشعة نذلة ما حتب 
اخلي���ر، وهذا كل اللي اق���در اقوله وأحاول 
أخلي الباقي مفاجأة للمشاهد إن شاء اهلل 

ويتابع العمل في رمضان.
اهلل يوفقكم يا رب وهذا دليل على انك 
بدأت في التغير من االدوار الكوميدية الى 
االدوار التراجيدية وهذا ليس بغريب 

عليك يا اسامة.
اهلل يخليك وتس���لم وان شاء 
اهلل اهلل يوفقني في كل دور أقدمه 

للجمهور.
ما عندك شيء ثاني وجديد؟

م���ن  ك����ان 

املف���روض ان يكون لنا مسلس���ل كرتوني 
من بطولتي مع محمود بوشهري وعبداهلل 
بوشهري وشجون الهاجري ومحمد احلملي 
والعمل من انتاج شركة عن لالنتاج الفني 
ولكن أعتقد انه مت تأجيل عرضه الى السنة 
املقبلة وانا شخصيا متأمل خير في هذا العمل 

ألنه مقدم بطريقة جدا جميلة ورائعة.
وهل هناك مسرحية للعيد؟

الوضع يبن في رمضان ان شاء 
الى بعض  اهلل، باالضاف���ة 
املنتجن كلموني لكن لم 
يتم االتفاق النهائي وان 
شاء اهلل اذا في شي حلو 

راح أوافق على طول.
كلم�����ة أخي����رة

 ل� »األنباء«.
شكرا على هذا الدعم 
الواضح م���ن »األنباء« 
وتغطيتها ملعظم األعمال 
الرمضانية، وان شاء اهلل 
اك���ون قد وفق���ت في هذا 
العمل مع العمالق بوعدنان 
واقدم شيء يس���تمتع فيه 

اجلمهور.

العمالق عبداحلسني عبدالرضا

ماجدة زكي »بخيلة« في مسلسل »كريمة كريمة«
تتواصل رحل����ة الفنانة ماجدة 
زكي مع الضحك من خالل املسلسل 
اجلديد »كرمية كرمية« الذي تعرضه 
قن����اة أبوظبي اإلمارات في رمضان 
املقبل. وتدور أحداث املسلسل في 
اطار كوميدي من خالل ش����خصية 
كرمية – التي تلعب دورها ماجدة زكي 
– وهي سيدة معروفة ببخلها الشديد 
وتعيش في حي شعبي، وفجأة ميوت 
زوجها وتكتشف انه كان غنيا جدا 
وترك لها ثروة، فتنتقل حياتها من 
احلي الش����عبي الى حياة القصور 
والڤيالت وتدخل في عالم )البيزنس( 
وألنها بخيلة جدا حتدث لها العديد 

من املفارقات الكوميدية.
وعبرت عن س����عادتها باختيار 
قناة أبوظبي اإلمارات ملسلس����لها 
»كرمي����ة كرمية« للع����رض خالل 
ش����هر رمضان املقبل، وقالت: »ان 
املسلسل يعتبر عودة لي الى الشاشة 
الصغيرة بعد غياب عامن منذ ان 
قدمت حلقات »أحالمك أوامر«، وهو 
تأليف فداء الشندويلي ويشارك في 
البطولة لطفي لبيب ومي كس����اب 
وعزت أبوع����وف ورجاء اجلداوي 
وشيرين عادل، ومن اخراج محمد 
الرشيدي في أول جتربة له في اخراج 

ماجدة زكي مع عزت أبوعوف في املسلسلاملسلسالت.

أسامة المزيعل

ليال عبود تنتظر 
حبيبها.. »بجنون«

بعدما احتل���ت اغنية »بجنون« 
المراتب االول���ى عبر اثير االذاعات 
المختلفة، انتهت الفنانة ليال عبود 
الفيديو  من تصويرها على طريقة 
كليب تح���ت ادارة المخرجة رندلي 

قديح.
يحمل الكليب الطابع الرومانسي 
بامتياز حيث تجسد المشاهد فكرة 
االغنية وتروي قصة عاشقة تنتظر 
بلهفة وشوق عودة حبيبها البحار 
الذي يعبر البح���ار دون معرفة ما 
اذا كان سيعود او ال. تم التصوير، 
بمشاركة الموديل االلماني اللبناني 
االصل س���ام، خالل ي���وم واحد ما 
الكلب  الجميزة ونهر  بين منطقتي 
وبكاميرا 35 ميلليمتر التي تستخدم 

في التصوير السينمائي.
يذكر ان اغنية »بجنون« من كلمات 
والحان ريشارد نجم، الذي سبق ان 
قدم لها اغنيتها الرائعة »مشغول بالي 
عليك«، بينما تولى مارسيلينو عملية 
التوزيع الموسيقي وتم التسجيل في 

استديو ايلي سابا.

مط���رب »س���عيد« 
هااليام بالتع���اون مع 
جنم كبير بس سعادته 
ما اكتملت بعدما كشف 
النجم الكبي���ر نواياه.. 

زين يسوى فيك.

ممثلة اهدت باقة من 
»الزهور« الحد املنتجن 
كعربون صدافة ومحبة 
وعلشان تكون في باله 
بأعماله الياية.. الطيور 

على اشكالها تقع.

سعادة زهور
مذيع في احدى القنوات 
»اختل����ف«  الفضائي����ة 
مع مس����ؤوله ويفكر في 
مقاضاته بعدما »كنسل« 
برنامجه الرمضاني.. خير 

ان شاء اهلل.

قضية

 مفرح الشمري
بس���بب االجهاد واالرق »طاحت« على االرض 
فجأة املمثلة االماراتية بدرية احمد مس���اء امس 
االول في لوكيشن تصوير مسلسل »وعاد املاضي« 

مبنطقة الشهداء.
»طيحة« بدرية جعلت فريق العمل بقيادة املخرج 

القدير غافل فاضل يقومون باجراء االسعافات االولية 
حتى تستعيد بدرية عافيتها بعد االغماء املفاجئ الذي 

حدث لها وهي تستعد لتصوير احد مشاهدها في 
املسلسل وتكللت جهود زمالئها بالنجاح بعد عودة 
بدرية لوعيها واستكمال تصوير مشاهدها في 
املسلسل الذي كتبته اسمهان توفيق ويتصدى 
الخراجه غافل فاضل ويشارك فيه نخبة من 
املمثل���ن منهم مرمي الصالح واحمد الصالح 
وسليمان الياسن وشيماء سبت ومها محمد 
وشهاب جوهر وآخرون وسيعرض حصريا 

على تلفزيون الكويت في ش���هر 
رمضان املقبل.

يذكر أن املمثلة بدرية 
أحمد ال تزال تصور 

مشاهدها في مسلسل 
»احلب الكبير« مع 

الفن���ان القدير 
عبداحلس���ن 

ضا  لر ا عبد
نخب���ة  و
من جنوم 

اخلليج.

بسبب اإلجهاد واألرق التي تعاني منه

بدرية أحمد
 »طاحت« 

في  لوكيشن
»وعاد الماضي«

 خالد السويدان
الس���احة الفنية احمللية مليئة بالطاقات 
الشبابية الكوميدية التي تستطيع ان تخلق 
لها اجواء خاصة في كل املشاهد التي تقدمها 
ومن هؤالء األسماء الفنان اسامة املزيعل الذي 
يشارك للمرة الثانية مع العمالق عبداحلسن 
عبدالرضا بعد مشاركته في »التنديل« واآلن 
يشارك في مسلسله اجلديد »احلب الكبير« 
الذي يتصدى إلخراجه منير الزعبي، ويعرض 
في ش���هر رمضان على الفضائية الكويتية 
وقناة »فنون« وهو م���ن بطولة عدد كبير 
من النجوم منه���م: ابراهيم احلربي، بدرية 
احمد، احمد الس���لمان، زهرة عرفات، حمد 
العماني، احمد ايراج، حمد اشكناني، عبداهلل 
البدر، وكثير م���ن النجوم، »األنباء« التقت 

الفنان أسامة املزيعل فكان 
هذا احلوار:

أسامة شلونك؟
الل��ه  بخي���ر 

يسلمك.
البداي��ة  ف��ي 
مب���روك عل���ى 
انتهائ���ك م��ن 
تص���وي���ر 
مسلسل »احلب 

الكبير«.


