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مذيعة بعدم���ا »هداها« 30
اهلل هاالي���ام قاع���دة تدور 
 مثقفني علش���ان برنامجها 
بس مش���كلتها م���و القية 
 أحد تس���وي معاه مقابلة.. 

اهلل يعينچ!

اللجنة اللي اختارتها وزيرة 
التربي����ة الختيار عميد معهد 
باللغة  املوس����يقى مختصني 
العربية، وما فيها واحد مختص 
باملوسيقى وما ندري ليش.. 

أفيدونا أفادكم اهلل!

ممثل����ة »فرحان�����ة« 
 وايد هاالي���ام لزعل فنانة 
زميلتها من أحد المخرجين 
 ألن�����ه زي م�����ا تق�����ول 
نصيبه���ا..  م���ن   ص���ار 

صچ أي شيء!

ثقافة موسيقى زعل

هيفاء وهبي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عادت أخبار »فوازير هيفاء وهبي« لتتصدر اهتمام 
وس���ائل اإلعالم، حيث يتم التداول بانه وبعد التأجيل 
ملدة عام كامل بسبب عدم االنتهاء من األحلان تبدأ هيفاء 
وهبي بتصوير فوازيرها لشهر رمضان املقبل حتت اسم 
»فوازي���ر هيفا« علما ان بعض املعلومات املس���ربة من 
اجلهات املنتجة وبحسب ما يتم تناقله ذكرت ان هيفاء 
س���تتقاضى اكثر من مليون ونصف املليون دوالر عن 

مجمل عدد احللقات.
فوازير هيفاء س���تخرج الى النور عل���ى يد الكاتب 
الصحافي والسيناريس���ت عمر طاهر واملخرج س���امح 
عبدالعزيز اللذين س���يجتمعان بهيفاء بشكل متواصل 
للوصول الى الصورة األنسب واألجمل للعمل املنتظر.

وبعد شائعات عدم عرض العمل في املوسم الرمضاني 
املاضي بسبب فشل شركات االنتاج التسويق للعمل بني 
الفضائيات بسبب األزمة املالية العاملية، تفاضل بطلتها 
هيفاء وهبي حاليا بني 3 ش���ركات إنتاج عرضت عليها 

القيام بإنتاج الفوازير.

تفاضل بين 3 شركات إلنتاجها

»فوازير هيفا« بـ 1.5 مليون دوالر

رانيا الكردي: البعض ال يعرفني إال مقدمة »سوبر ستار« 
اوكي« اعاد إلى رانيا بريقها، قالت: 
ال أعتق���د أنني فقدت الكثير من 
بريق���ي التلفزيوني جراء فترة 
الغي���اب، أحم���د اهلل أن الناس 
يبادلونني احملبة، وبصراحة لم 
أشعر بأنني كنت غائبة في يوم 
من األيام، فأينما كنت في لبنان 
أو األردن أو أي دولة أزورها، كان 

احلضور يحيط بي. 
رانيا كان لها إطاللة سينمائية 
لم جتن لها نف���س الثمار التي 
التلفزيون  ف���ي  حصلت عليها 
وتعلق راني���ا بالقول: ميكن أن 
يكون ذلك صحيح���ا، ألن فيلم 
»احلاس���ة الس���ابعة« لم يأخذ 
حقه بش���كل كاف من االنتشار 
ألس���باب عدي���دة، ل���ذا أرى أن 
التلفزي���ون وبرنامج »س���وبر 
س���تار« بالتحديد أعطاني حقي 

من االنتشار أكثر.
اما ما ال����ذي تفضل اكثر بني 
البرامج فقالت:  التمثيل وتقدمي 
بالنس����بة لي ال أصنف نفس����ي 
على أنني مذيعة، بل أعتبر أنني 
فنانة وممثلة في آن واحد، خضت 
جتارب كثيرة بدءا من املسرح حتى 
الس����ينما والدراما التلفزيونية، 
وكلها كانت مبنزلة خبرات متراكمة 
كونت شخصيتي الفنية، رغم أن 
الكثيرين ال يعرفون سوى أنني 

مقدمة »سوبر ستار«.

اوكي« تستند إلى فكرة استضافة 
مجموعة من الفنانني الالمعني.

وعرف اجلمهور العربي رانيا 
من خالل برنامج »سوبر ستار« 
الذي فتح لها دون ش���ك مجال 
الشهرة، وحول ما اذا كان »كارا 

رغم اعتبار رانيا انها انسجمت 
كثيرا مع فكرة البرنامج وشعرت 
بأنها تعبر عنها، خصوصا انها 
متيل كثي���را إلى األف���كار غير 
التلفزيوني  التقليدية، والعمل 
هذا واكب العصر وظاهرة »كارا 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كشفت الفنانة رانيا الكردي عن 
أنها تعمل حاليا على برنامج جديد 
ستبدأ تصويره قريبا، ستقوم 
فيه بتقليد بعض الشخصيات 
في ش���كل كوميدي، وهو إنتاج 
سوري، ولكن لم يحدد بعد القناة 

التي سيتم عرضه عليها.
أما على صعي���د الغناء فهي 
تقوم حاليا بالتحضير ألغنيات 
مع فرق جديدة ش���بابية وهى 
عبارة عن أغاني »هيب هوب«، 
ستقوم بتسجيلها قريبا. وتقول 
رانيا عن الغناء: هو من الهوايات 
املقربة إلى قلبي، ومن الصعب 
االستغناء عن هذه الهواية التي 
أمارسها كلما سمحت الفرصة، مع 
اإلشارة إلى أنني أمتيز بأسلوب 
غنائي خ���اص جدا، وأحمد اهلل 
أن أحدا لم يفلح في استنساخي 

حتى اآلن.
رانيا أرجعت السبب وراء قلة 
أعمالها الفترة املاضية النشغالها 
بتربية أطفالها خاصة أنهم مازالوا 
في سنواتهم األولى، وهى حريصة 
على االهتمام بهم، كما أن برنامجها 
األخير »كارا اوكي« والذي عرض 
على »قناة املستقبل« منذ فترة، 
لم يحظ باإلقب���ال اجلماهيري 
الهتمام القناة مبقتل احلريري، 
وبعدها حتول نهج القناة، ذلك 

مشاعل مع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل والكاتبة هبة مشاري حمادة وبطالت مسلسل »أم البنات«

رانيا الكردي

خالد سليم

خالد سليم ينفي اشتراكه في »العنيدة«
القاهرة ـ سعيد محمود

نفى الفنان الش����اب خالد س����ليم موافقته على املشاركة في 
املسلسل الدرامي اجلديد »العنيدة« املقرر ان تلعب بطولته الفنانة 

صابرين، وهو اخلبر الذي تردد بقوة األيام املاضية.
وقال خالد س����ليم »لقد عرض علّي املسلسل بالفعل، وقرأت 

منه 9 حلقات، ولكني لم أوافق على املشاركة فيه«.
وأش����ار الى ان فريق العمل يعرف جي����دا انه لم يوافق على 
املش����اركة في املسلس����ل رغم انه لم يبلغهم بذلك، موضحا انه 
يبحث عن عمل قوي يعود به للدراما التلفزيونية بعد مشاركته 
في مسلسل »آن األوان« مع الفنانة الكبيرة وردة، وانه يتوخى 

احلذر في اخلطوة املقبلة. 
وأكد الفنان الشاب ان مسلسل »العنيدة« أعجبه، ولكنه ليس 
العمل الذي ينتظره ويتمنى العودة به، وفي حالة عدم عثوره على 

عمل تلفزيوني قوي لن يقدم أي أعمال ملجرد العودة فقط. 
جدير بالذكر ان خالد سليم شارك في مسلسل »آن األوان« 
ال���ذي لعبت بطولته الفنانة الكبيرة وردة، باإلضافة الى كل 
من حس���ن حسني وروجينا وياسر جالل ونشوى مصطفى 
وحجاج عبدالعظيم واملنتص���ر باهلل وادوارد ومنة فضالي 
وسعد الصغير وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج أحمد 

صقر.

تجد نفسها في مسرح الطفل وسعيدة بنجاح »أم البنات«

مشاعل الزنكوي: رجوعي لتلفزيون الكويت حتمي مهما ابتعدت عنه
حدثينا عن املس��رح ومش��اركاتك فيه 

ومنها »الساحرة وحنني والتنني«؟
بدايتي كانت في مس���رح الطفل فهو 
عشقي، ومس���رحية »الساحرة وحنني 
والتنني« أضافت إلى مشواري وسعدت 
باملش���اركة فيها مع هدى حسني ونخبة 

من النجوم.
وأين مسرح الكبار؟

كما قدمت لألطفال أيضا قدمت مسرحا 
للكبار، لكني أجد نفسي مع الصغار أكثر 

واسعد كثيرا البتسامة أي طفل.
ماذا عن التقدمي في التلفزيون؟

تلفزيون الكويت بيتي األول واألخير 
ومهما أبتعد عنه فرجوعي له حتمي.

أرى انك مهما شاركت في أعمال درامية 
مازلت حتتفظني مبشاعل املذيعة؟

التقدمي واإلذاعة وظيفتي األساسية 
وأنا قادرة على الفصل بني مشاعل املذيعة 

ومشاعل املمثلة.

وهذا الدور لم أجسده من قبل. 
هل جن��اح عمل درام��ي ألي فنان من 
املمك��ن أن يحص��ره ويحدد مش��اركاته 

الفنية؟
ال طبعا فالفنان الشامل ال يحصر نفسه 
في كاركتر معني وبإمكانه التلون حسب 

طبيعة الشخصية التي يتقمصها.
ملاذا ال تش��اركني إال ف��ي عمل أو اثنني 

فقط في العام الواحد؟
حتى استطيع التركيز في عملي وال 
احرق نفس���ي في أعمال متعددة ميكن 
أن تقلل م���ن أدائي فأنا اهتم باملضمون 

وليس بالكم.
وم��اذا ع��ن مش��اركتك في »س��درة 

البيت«؟
لقد أسعدني هذا الدور الختالفه عن 
دوري في مسلسل »أم البنات« وألظهر 
للجمهور أنني ق���ادرة على التنويع في 

الشخصيات في آن واحد.

علي وعلى فريق العمل كله بالنصيحة 
والتوجي���ه، كذلك الفن���ان القدير غامن 

الصالح.
الواس��عة  باألص��داء  ش��عورك  وم��ا 

للمسلسل؟ 
لقد سعدت جدا بالنجاح الذي حصده 
»أم البنات« وللعلم كان حتديا بالنسبة 
لي أداء هذا الكاركتر الصعب ولقد فوجئت 
كثيرا بردة فعل اجلمهور واشكرهم على 

تفاعلهم مع الشخصية وتشجيعهم.
ماذا يعني لك هذا النجاح؟

يعني لي بصمه رائعة جعلتني أفكر 
بدقة أكثر في اختيار أعمالي املقبلة.

كأنك كن��ت تبحثني عن »بش��اير« من 
وقت طويل؟

شخصية »بشاير« كانت جديدة فهي 
حتوي الكثير من التفاصيل التي أثرت 
في سير أحداث املسلسل، باالضافه إلى 
أن الش���خصية لزوجة ثانية »الضرة« 

مشاعل الزنكوي

عبدالحميد الخطيب
الزنكوي  الفنانة مش���اعل  أشادت 
بالتجربة التي خاضتها مع الفنانة 
القديرة سعاد العبداهلل في مسلسل 
»أم البن���ات« مؤك���ده أنها رغم 
تخوفها من شخصية »بشاير« إال 
أنها فوجئت بتعاطف اجلمهور 

معها.
مش���اعل ت���رى أن الفنان 
الش���امل ال يجب أن يحصر 
نفسه في كاركتر واحد ملمحة 
إلى أنها تشارك في عمل واحد 
أو اثنني في السنة وذلك كي ال 

حترق نفسها.
الفنانة  التق���ت  »األنباء« 
الزنكوي لنعرف منها  مشاعل 
تفاصيل مش���اركتها في مسلسل 
»س���درة البي���ت« وس���بب عدم 
اش���تراكها في عمل مسرحي 
للكبار والعديد من األمور 
املهمة التي جاءت في هذا 

اللقاء:
تقيم���ني  كي����ف 
مشاركتك م�ع الفنانة 
القدي���رة س��ع��اد 
العب����داهلل ف���ي 
مس�ل�س���ل »أم 

البنات«؟ 
ك�ان��������ت 
جتربة مميزة، 
فتواجدي مع 
أم طالل في 
عم�ل فني 
واح������د 
يعتب����ر 
استف��ادة 
كبي��رة ج�دا 
وقد أعطتني دافعا 
ملواصلة مشواري 
الفني بثب�ات 
خصوص��ا 
أن أم طالل 
لم تبخ��ل 


