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غادة عادل

فرح وشوق

مدحت صالح

غادة: لم أتقاض 3 ماليين جنيه

»روتانا« تستغني عن بعض مطربيها
بعد أن دمجت قنواتها

مدحت صالح: »توحشني ونا وياك«

القاهرة ـ سعيد محمود
التي  البرامج  جتربة تق����دمي 
خاضته����ا الفنانة غادة عادل في 
ش����هر رمضان من خالل برنامج 
»انا واللي بحبه« الذي عرض على 
شاشة التلفزيون املصري جعلتها 
تتعرض لكّم من الش����ائعات لم 
تتعرض لها طوال مشوارها الفني 

على حد تعبيرها، فقد اش����اعوا 
حصولها على اجر بلغ 3 ماليني 
جنيه، وهو امر غير صحيح ومبالغ 
فيه. كما اكدت غادة انه قد أشيع 
الهواري  ايضا ان زوجها مجدي 
تدخل في كل كبي����رة وصغيرة 
مبا في ذلك اختيار الضيوف في 

برنامجها!

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اغلقت مجموعة قنوات روتانا محطتها »اغاني« االحد 
املاض����ي والتي كان الهدف منه����ا دعم االغنية اخلليجية 
وتس����ويقها بشكل رئيسي، حيث بدأت البث منذ حوالي 
الس����نة، لتعمد الى دمجها مع »روتانا موسيقى« وكذلك 

روتانا »طرب« لتندمج مع »زمان«.
وكانت سبقت اخلطوة هذه اجراءات منذ اشهر قضت 
بايقاف كل البرامج على القناة املوس����يقية لتعنى فقط 
باالغنية والصورة والڤيديو، ومت نقل البث من العاصمة 
اللبنانية الى املصرية حيث الكلفة اقل، ومت صرف العديد من 
العاملني ايضا، وهكذا لم تبق ملجموعة القنوات السعودية 

اال احملطة اخلليجية واملوسيقية منها وطرب.
وجاء الق����رار بهدف تقليل النفقات ووضع حد للهدر 
خاصة بعد االزمة االقتصادية العاملية. ومن املتوقع ان تلي 
هذه اخلطوة املتخذة من القنوات خطوات اخرى باجتاه 
شركة االنتاج الفنية حيث يعيش فنانو الشركة رعبا من 
اخراجهم وايقاف انتاج اعمالهم، وسيعلن تباعا عن فسخ 
عقود عدد كبير من االسماء التي مت احتضانها لسنوات، 

لكن لم حتقق للشركة اي ارباح وحفالت.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفن����ان مدحت  صور 
صالح اغنية »توحشني ونا 
وياك« على طريقة الڤيديو 
كليب مع املخرج اللبناني 
سليم الترك وتنفيذ شركة 
آي سكرين ميديا واالنتاج 
لشركة ارابيكا ميوزيك، وهي 
من ألبومه اجلديد بعنوان 
»بكتب اسمك«. االغنية من 
كلمات نبيل خلف واحلان 
وليد س����عد، ام����ا تصوير 
الكليب ف����كان في بيروت 
بقصر ف����ي احدى املناطق 
اللبنانية التي تشتهر بجمال 

الطبيعة.

فرح وشوق مع الزميل خالد السويدان

فرح وشوق: هذي المشاكل اللي صارت لنا في »الهدّامة«
خالد السويدان

تعودنا كل سنة في رمضان ان تطل علينا 
وجوه شابة جديدة تتحفنا بأدائها التمثيلي 
واذا حاولنا ان نرى اكثر هذه الوجوه متيزا 
هذه السنة فنرى ان البداية اجلميلة ملسلسل 
»الهدامة« للمخرج محمد دحام الشمري الذي 
قام ببطولته نخبة من جنوم الفن في اخلليج 
من خالل االداء الرائع للشقيقتني فرح وشوق 
في هذا املسلسل، »األنباء« التقت فرح وشوق 

فكانت هذه الدردشة:
فرح وشوق شلونكم؟

بخير اهلل يسلمك.
اول شي مبروك على النجاح اللي حققتوه 

في مسلسل »الهدامة« على قناة »الوطن«.
فرح: اهلل يبارك فيك ومشكور على هذا 
الدعم وان شاء اهلل نكون حققنا انا واختي 

شوق شي جميل في ذاكرة كل مشاهد.
شلون كانت بدايتكم الفنية؟

فرح: بدايتنا كانت في سنة 2007 عندما 
اعلنت قناة سكوب سنتر عن حاجتها لوجوه 
جديدة من الصغار والكبار وبالفعل خضعنا 
الختبار اداء متثيلي بس����يط ومن ثم متت 
املوافقة، اثناء ذلك طلب املخرج غافل فاضل 
مني املش����اركة في مسلسل »بعد منتصف 
اخلوف« والشخصية اللي قدمتها كنت اعاني 
من مشاكل نفسية وايضا شاركت في مسلسل 
»س����قوط االقنعة« في دور »غرام« واختي 
شوق شاركتني في العمل نفسه وقدمت دورا 

»الهدامة« حيث مت التصوير بالوفرة وكان 
الطقس متقلبا مع موجات من الغبار واحلر، 
وكنا نعمل احيانا لساعات طويلة هذا الى 
جانب الدور الذي يتطلب جتس����يد احلزن 
العميق والبكاء والتفاعل مع الش����خصية 
والعي����ش مع هذا الواقع واملرض ومش����هد 
»الهدامة«، ولكن بفضل من اهلل تعدينا كل 

هذه الصعوبات.
وانت شوق؟

انا دوري كان وايد بسيط وقصير ولكن 
ايضا شاركت في مسلسل »أم البنات« في دور 
غالية بنت الفنانة احالم حسن واللي كنت 
فيه اعاني من مشاكل وانفصال امي وابوي 

وميكن هذا سبب جناح دوري في العمل.
نب��ي نعرف ش��نو اللي تتمنون��ه في هذا 

املجال حتديدا؟
فرح: انا بصراحة امتنى اني استمر في 
هذا املجال الرائع واللي يقدم رسالة هادفة 
للمجتمع، باالضافة الى عدم اهمالي لدراستي 
وحرصي الدائم بأن اكون متفوقة وايضا امتنى 

املشاركة في فيلم سينمائي كويتي.
ش����وق: انا امتنى احلصول على فرصة 
للتمثيل الى جانب كبار النجوم والعمالقة 
الذين لم يحالفني احلظ في التعاون معهم 
مثل حياة الفهد وعبداحلسني عبدالرضا وداود 
حسني وغيرهم الكثير من رواد الفني الكويتي 
باالضافة الى املشاركة في تقدمي مسرحيات 

لالطفال.

بسيطا من بعدها ايضا مت الترشيح من قبل 
املخرج غافل فاضل الداء دور »مي« و»ضي« 
في مسلسل »فضة قلبها ابيض« مع القديرة 

سعاد عبداهلل.
ومن بعدها شاركنا في مسلسل »الهدامة« 
مع املخرج محمد دحام الشمري وهذا الدور 

اضاف لنا الكثير.
وانتي فرح كلمينا عن هاملشاركات؟

طبعا انا وايد مستأنس����ة وسعيدة بهذا 
اللقاء وبصراحة انا اشعر بالفخر لترشيحي 
للمشاركة في مسلسل »الهدامة« رغم دوري 

البس����يط مع الفنانة القديرة باسمة حمادة 
واحلم����د هلل الكل اش����اد فيني وف����ي اداء 

اختي.
شوق شنو س��بب دخولكم للمجال الفني 

والتمثيل؟
بصراحة انا م����ن صغري احب التمثيل 
ودخولنا حقق لنا الشهرة وهذا امر جميل 
خاصة عندما يتعرف علينا االطفال ويطلبون 

التقاط الصور معنا.
فرح شنو الصعوبات اللي واجهتكم؟

واجهتني حتديات كثيرة في مسلس����ل 

بعد نجاحهما في »فضة« و»أم البنات«


