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ثمنت اتصال الفنانة القديرة حياة الفهد واختيارها لها

شيرين: سعيدة بغناء مقدمة »دمعة يتيم«

شركة انتاجها روتانا على ميزانية 
العمل، كما حتضر شيرين لديو 

مع الفنانة سميرة سعيد.
يذكر ان شيرين خالل تواجدها 
في بيروت لتصوير غالف ألبومها 
اجلديد الذي أطلق منذ فترة، حيث 
صورت غالفه مع املصور رودريغ 
جناري���ان، قامت بزيارة الفنانة 
نانس���ي عجرم ف���ي منزلها في 

بيروت وباركت لها والدة ميال.

بينما تنعم ش���يرين بالسعادة 
بس���بب نفاد الطبعة األولى من 
ألبومها اجلديد »حبيت« والتي 
بلغ���ت 100 ألف نس���خة قامت 
الشركة املنتجة »روتانا« بإصدار 

الطبعة الثانية من األلبوم.
وعلمت »األنباء« ان شيرين 
البومها  س���تصور أغنية م���ن 
اجلديد مع املخرج سعيد املاروق 
في بيروت وهي تنتظر موافقة 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نقل املوقع الرسمي ل� »روتانا« 
انتهاء املطربة شيرين عبدالوهاب 
من تس���جيل مقدمة املسلس���ل 
احمللي »دمعة يتيم« املقرر عرضه 
في رمضان املقبل على شاش���ة 

»الوطن«.
ونق���ل املوقع عن ش���يرين 
سعادتها البالغة باتصال الفنانة 
القديرة حي���اة الفهد الختيارها 
لغناء مقدمة مسلسلها اجلديد، 
حيث أكدت حياة الفهد في مكاملتها 
ان االختيار وقع  الهاتفية معها 
عليها لكونها من أفضل وأقوى 
األصوات بالوطن العربي، باإلضافة 
المتالكها إحساسا عاليا بالكلمات 

� حسبما ذكر موقع »روتانا«.
هذا وأشار املوقع الى رفض 
شيرين اإلفصاح عن األجر الذي 
مت االتفاق عليه معها للغناء ومن 
غير املعروف حتى اآلن ما اذا كان 
الذي تقاضته عن  يوازي األجر 
غناء مقدمة مسلسل »الرجل أو 
الطريق« بطولة صفية العمري 
ومحمد رياض أم انه أعلى منه.

كما نقل املوقع رفض شيرين 
ايضا التعليق على ما قيل عن انها 
وافقت على غناء مقدمة املسلسل 
لرغبتها في فتح صفحة جديدة 
مع الشعب الكويتي بعد سلسلة 
التي تفجرت  املشاكل واألزمات 
بينها وبني متعهدي احلفالت هناك 
قبل عامني م���ن اآلن، واتهامهم 
لها بالغرور ومخالفتها لشروط 
التعاق���د وتغيبها ع���ن بعض 
احلفالت مما دفعه���م ملطاردتها 

بالدعاوى القضائية.
الى ذلك انتهت ش���يرين من 
تس���جيل أغنية داخ���ل احداث 
املسلس���ل الرمضان���ي »ليالي« 
بطول���ة الفنانة الش���ابة زينة، 
حيث انتهت من تسجيل أغنية 
جديدة ستتم إذاعتها ضمن أحداث 

املسلسل.
من جهة اخرى، تواصل شيرين 
تس���جيل مجموعة من األدعية 
الدينية لتت���م إذاعتها ايضا في 
عدد كبير من القنوات واحملطات 
في شهر رمضان الكرمي ومن بينها 
دع���اء يتضمن مقاطع من األذان 
حصلت على موافقة بشأنه من 

جهاز الرقابة.
وأشار موقع »روتانا« الى انه 

الفنانة حياة الفهد في »دمعة يتيم«

شيرين عبدالوهاب

تشارك في »سارة« و»الظل األبيض« و»سدرة البيت« و»أشياء ال تشترى«

عبير الجندي: أدواري الطيبة ضرورية لتوعية الجمهور
قنوات فضائية اخرى مثل مسلسل 
ال���ذي القى  »فضة قلبه���ا ابيض« 
جناحا كبيرا عند عرضه على شاشة 
التلفزيون العام املاضي وبعدها عرض 

على قنوات فضائية اخرى.
يبدو انك مع فك��رة احلصرية في 

عرض األعمال الرمضانية؟
بالعكس فمن صال����ح اي عمل فني 
اال يك����ون حصريا على قناة واحدة ألن 
اذواق املشاهدين تختلف ولكل منهم قناته 
املفضلة وانا ارى ان املسلسل اذا عرض 
على اكثر من قناة فهذا في صاحله ألنه 
يحظى بنسبة مشاهدة اكبر مما يشكل 
دعما حقيقيا وعامال اساسيا في جناحه 

وكله في صالح اجلمهور.
تهتمني برأي اجلمهور؟

أكيد فهو الترمومتر احلقيقي ألي 
فنان وبالنس���بة لي رأيهم يدفعني 
لالستمرار ويحملني مسؤولية لتقدمي 
األفضل من األعمال لذلك أدقق جيدا 

في اختياراتي حتى أرضيه.
هل اجلمهور سبب تعلقك باألدوار 

اإلنسانية؟
نع���م، فاجلانب اإلنس���اني مهم 
ويشكل عندي رسالة وانا حريصة 
على توصيلها وأعتبر ان اس���تفادة 
الناس من األدوار الطيبة التي أقدمها 
مثل الصدق���ة اجلارية وأجرها عند 
اهلل ومن خاللها أوج���ه الناس الى 

الطريق الصحيح.
تؤمنني بتأثير الدراما على الناس؟

الدراما في ظل األزمات والتكالب 
املادي لها دور اساس���ي في توعية 
الناس الى التصرف الصحيح والعودة 
للتقاليد والتمسك بالقيم التي بدأت 
تندثر هذه األيام وعلى املدى الطويل 
الدراما تصنع نوعا من التغيير في 
وعي املش���اهد ال���ذي نخاطب عقله 
الباطن ونرس���خ عن���ده العديد من 
احلقائق والط���رق التي يجب عليه 
اتباعها حتى نحافظ على أنفس���نا 
وأسرتنا ومجتمعنا من اي تغير قد 
يضر بالبنية املجتمعية ومتاسكها.

لم ل��م تش��اركي ه��ذا الع��ام في 
مسلسالت كوميدية؟

لقد ع���رض علي أكث���ر من عمل 
اعت���ذرت الرتباطي باألعمال  لكني 
الت���ي ذكرتها حيث ل���م أجد الوقت 

للمشاركة فيها.

على تلفزيون الكويت بعد عيد الفطر 
املبارك.

كل األعمال س��تعرض على شاشة 
تلفزيون الكويت؟

)مقاطع���ة( الظروف جاءت هكذا 
واألمر لم يكن مخططا له واجلميع 
يعلمون ان تلفزيون الكويت يحظى 
بنسبة مشاهدة كبيرة، خصوصا في 
الشهر الفضيل وبعد العيد ستكون 
هناك إعادات لهذه االعمال على عدة 

تتناول حياة مجموعة من االفراد منذ 
طفولتهم مرورا مبرحلة الشباب حتى 
الكهولة وما يرتب���ط بهذه الفترات 
من احداث ومشكالت، واشارك فيه 
مع جاسم النبهان وابراهيم الصالل 
والعقل وخالد املفيدي وزهرة اخلرجي 
وهدى اخلطيب من االمارات ولطيفة 
املجرن م���ن البحري���ن ونخبة من 
النجوم وهو من إخراج حسني املفيدي 
وتأليف فاطمة الصولة وسيعرض 

عبدالحميد الخطيب
الفنان���ة املتألق���ة عبير اجلندي 
تش���ارك هذا العام في اكثر من عمل 
درامي جميعها ستعرض على شاشة 
تلفزيون الكويت في ش���هر رمضان 

وبعده.
عبير قالت انها جس���دت في هذه 
االعمال عدة شخصيات لكن كلها في 
إطار املرأة الطيبة املثالية، مؤكدة انها 
ارتبطت به���ذه النوعية من االدوار 
الرضاء جمهورها ولتأدية رسالتها 
الفنية مش���ددة على دور الدراما في 
التأثير على املش���اهدين وتوعيتهم 

لكن على املدى الطويل.
»األنب���اء« التق���ت الفنانة عبير 
اجلن���دي لتعرف منها س���بب عدم 
مشاركتها في عمل كوميدي هذا العام 
ورأيها في فكرة احلصرية في عرض 
االعمال الفني���ة وغيرها من االمور 

املهمة في السطور التالية:
لك أكثر من عمل درامي س��يعرض 
في شهر رمضان املبارك وبعده، فلنبدأ 

مع »سارة« حدثينا.
ه���و عم���ل  درامي م���ن تأليف 
عبداهلل السعد واخراج غافل فاضل 
اشارك فيه هدى حسني وعلي جمعة 
وصالح املال وسلمى سالم ونخبة من 
املع النج���وم، يتناول العمل قضايا 
اجتماعية من خالل قصة بس���يطة 
اجس���د فيها دور امرأة طيبة لكنها 
قوية الشخصية تتخذ قرارا وتتحمل 
هي واوالدها نتائجه لسنوات طويلة 
وسيعرض العمل على شاشة تلفزيون 

الكويت.
وبالنسبة ل� »سدرة البيت« و»الظل 

األبيض«؟
س���يعرضان ايضا في تلفزيون 
الكويت ف� »سدرة البيت« يدور حول 
قصة مرتبطة باألم ودورها في حياة 
ابنائها، يضم العمل جنوما متميزين 
منهم: عبدالرحمن العقل، هدى حسني، 
عبداالمام عبداهلل، احمد ايراج، ليلى 
السلمان وآخرون، اما »الظل األبيض« 
فهو مسلس���ل اجتماع���ي فيه طابع 
االكش���ن ودوري فيه مختلف قليال 
لكنه لن يخرج عن اطار املرأة الطيبة 

املتوازنة في تصرفاتها.
ودورك في »اشياء ال تشترى«؟

مازلت اصوره حتى اآلن وقصته 

عبير اجلندي
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