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حال »ملسونة« في »وعد لزام«
          مفرح الشمري

تترقب املطربة واملمثلة حال بفارغ الصبر طرح اغنيتيها 
السنغل وهما »هذا حبيبي« كلمات الشاعر احمد الشرقاوي 
و»ابع���د يا قلبي« من كلمات عبداهلل الش���امي من خالل 
ألبوم »كلمة وحلن 2« الذي س���يطرح في األسواق في 

غضون األيام املقبلة.
مجنونة

وأكدت حال ل� »األنباء« ان هاتني األغنيتني مبنزلة 
البداية احلقيقية لها في الساحة الغنائية خاصة 
انها تدين بالفضل بعد اهلل ملكتشف صوتها 
امللحن حسام حمدي الذي حلن لها أيضا 
اغنية »مجنونة« م���ن كلمات وليد 
اجلمال ولكن ه���ذه األغنية لم تر 
ال`نور بسبب االحداث التي جرت 
في غزة في الفترة املاضية، مؤكدة 
ان أل��ب�وم »ك�ل�م�ة ول��ح�ن2« 
س�يعّرف ب�ه�ا ال�ج�م�هور  من 
خالل صوتها بعد مشاركتها في 
األعمال الدرامية والتي ن��الت 
ن  ستحس���ا ا
الناس 

عليها.
وتضيف قائلة: الغناء عشقي األول ألنني تربيت على أغاني 
السيدة فيروز والشحرورة صباح ووديع الصافي خاصة وان 
جدتي لبنانية وأعش���ق األغاني الطربية ولذلك حاولت مرارا 
إثبات نفس���ي في الس���احة الغنائية لكن لألسف لم أجد أحدا 
فيه���ا يكون صادقا معي وهلل احلم���د وفقت اخيرا من خ��الل 
مش���اركتي في ألبوم »كلمة وحل���ن 2« الذي أمتنى أن ي����نال 
الن����جاح عند الناس ألنه يتضمن العديد من األغاني ال����جميلة 

ملجموعة من الشباب.

أهل البادية

وأش���ارت حال الى انها حاليا مشغولة بتصوير دورها في 
املسلس���ل البدوي »وعد لزام« من انتاج خالد البذال واخراج 
جمعان الرويعي ويش���ارك فيه نخبة من النجوم مثل جاسم 
النبهان، خالد أمني، خالد البريك���ي، أحمد العونان باالضافة 
الى جنوم من األردن وهم زهير النوباتي، عبير عيسى، جنالء 

عبداهلل وآخرون.
وعن دورها قالت: املسلس���ل حاليا يص���ور في »املطالع« 
ويتحدث عن أهل البادية والتمسك بعاداتها وتقاليدها العريقة 
وأجس���د فيه دور »نوير« صديق���ة »الهنوف« جنالء عبداهلل 
التي تعيش قصة حب مع لزام وترتبط بعالقتهما املشاكل من 
قبل القبيلة وغيرها وألنني قريبة من »الهنوف« أحافظ على 
أسرارها رغم أنني »ملس���ونة« في بعض األحيان واملسلسل 

يقع في 30 حلقة وسيعرض قريبا.
وش���كرت املطربة واملمثلة حال املنتج خالد البذال 
على اعطائها الفرصة في املشاركة في هذا العمل 
الذي يض���م نخبة كبيرة من جنوم الفن في 
الكويت واألردن، متمنية أن تكون دائما عند 
حسن ظنه وظن جمهورها املتابع ملشوارها 

الفني القصير.

تنتظر طرح أغنيتيها »السنغل« بفارغ الصبر

املمثلة حال

صفاء سلطان تعيش
قصة حب حقيقية في الكويت

دمشق ـ هدى العبود
قال املسؤول اإلعالمي للفنانة السورية صفاء سلطان حسام لبش في 
تصريح خاص ل� »األنباء« إن صفاء سلطان انهت تصويرها للمشاهد 
األخيرة في عمل »رجال مطلوبون« والذي من املفترض عرضه في بداية 
ش����هر فبراير املقبل على قناة mbc. وأنها تس����تعد للسفر الى الكويت 
لتصوير بطولتها اجلديدة في العمل العربي الكبير »يا صديقي« مبشاركة 
نخبة من جنوم مصر واخلليج ولبنان وسورية، والذي سيتم تصويره 
م����ا بني الكويت ولبنان وأوكرانيا بإخراج عمار رضوان وتأليف حافظ 
عرقوط ومبش����اركة محمد رياض ومادلني طبر ووسيم الرحبي، حيث 
جتسد صفاء دورا يأتي بقصة حب حقيقية نقلت من الواقع، فيما تدور 
املشاهد بطابع رومانسي يجوبه نوع من اجلدية والعمل من إنتاج شركة 
Global. اجلدير بالذكر أن الفنانة صفاء سلطان نالت العديد من اجلوائز 
في س����ورية عن دورها لعمل »قلبي دليلي« كان آخرها إلذاعة فيرجن 

ومجموعة اهل البحر الفنية.

صفاء سلطان

جويل: أرفض توريث ابنتي 
المنتظرة عروض األزياء

القاهرة ـ سعيد محمود
كشفت عارضة االزياء الس����ابقة جويل ماردينيان مقدمة برنامج 
»جويل« على MBC1 انها ستتزوج خالل شهر مارس املقبل، مشيرة الى 
انها ترفض ان تورث ابنتها � في حال رزقت بفتاة بعد زواجها � عرض 

االزياء، ألنها تخشى أن يصيبها هوس العناية بالشكل واجلسد.
وقال����ت جويل انها تعد حاليا لزفافها في ش����هر مارس املقبل الى 
رجل االعمال اللبناني كمال ق����دورة، الفتة الى انه الزواج الثاني لها 

بعد زواج اثمر ولدها البالغ من العمر ثماني سنوات.
م����ن جهة اخرى، تطرقت الى اجلديد في برنامج »جويل«، وقالت: 
ستكون هناك طلة جديدة للبرنامج، وستضاف فقرات اخرى، ومنها 
فق����رة املكياج التي أقدم فيها ش����خصيا تقني����ات مختلفة عن وضع 
املكياج، كما ستكون هناك فقرة خاصة بالطبخ السريع الذي يساعد 
املرأة في تقدمي وجبة س����ريعة وصحية لعائلتها مبش����اركة عدد من 
الطباخني من اش����هر املطاعم والفنادق. وكش����فت جويل ان النجاح 
الذي حققه البرنامج مثل مفاجأة لها، خاصة ان اجلمهور أحبه لكونه 
عفوي����ا، وقدمني على طبيعتي بكل تفاصيل عملي اليومي، وتعاملي 

مع املوظفني، واملهام اليومية.
وعلى الصعيد الشخصي، اكدت ان عالقتها بوالد طفلها جيدة، كما 
انها تتواصل معه بشكل دائم، حيث هنأته بزواجه الذي مت منذ فترة 
قريبة، موضحة ان طفلها متقبل االمر، ويعيش حياة هانئة بعيدا عن 
تعقيدات الطالق، ألنها وزوجها عمال بشكل كبير على عدم تعريضه 
للضغوط. وش����ددت جويل التي متنت ان يرزقها اهلل بفتاة على انها 
سترفض � مستقبال � مشاركة ابنتها في عروض االزياء، موضحة ان 
االستثناء س����يكون في حال كان العرض مرتبطا بعقود كبيرة، ألن 
الصع����ود التدريجي في هذا املجال يعرض الفتاة لضغوط، ويجعلها 
تصاب بهوس االهتمام باجلس����د. كما وصفت هذا التوجه باخلاطئ، 
لكونه يهتم بالنواحي الش����كلية فقط، ولي����س مبا حتمله الفتاة من 
شخصية أو فكر أو قدرات، مؤكدة احساسها بأن هذا التوجه ليس ما 
دفعها الى ترك عالم ع����روض االزياء، والتوجه الى حتقيق اجنازات 

تعبر عنها وتظهر اهتماماتها وقدراتها.
وعبرت جويل عن س����عادتها بتوجه الرج����ال حاليا الى العناية 
مبظهرهم، مؤكدة ان الرجل يحتاج الى مظهر مميز، الى جانب ذكائه 
واجنازاته وش����خصيته متاما كما امل����رأة، فكما يرغب هو في رؤيتها 

مبظهر مميز فهي أيضا ترغب في االمر نفسه. 
وأرجعت هذا االهتمام املفاجئ في اآلونة االخيرة الى توجه االعالنات 
الى وجوه مشهورة من ممثلني ورياضيني، مثل: جورج كلوني، وديڤيد 
بيكام، ما شكل ضغطا اعالميا على الرجال، فدفعهم الى االستغناء عن 
فكرة ان الرجل ال يعيبه الش����كل، فتوجهوا لالعتناء مبظهرهم بقدر 

اهتمامهم باجلانب الداخلي والعملي من حياتهم.
وانتقدت مقدمة برنامج »جويل« توجه السيدات املفرط الى عمليات 
التجميل، وقالت: قبل القيام بأي عملية جتميل ينبغي التروي والتوجه 
الى حل املشكالت الشخصية، وحتقيق االستقرار النفسي، ألننا بعدها 
سنستطيع النظر الى املرأة، واالحساس باجلمال، واتخاذ قرار االقدام 
على عمليات التجميل. وأوضحت جويل انها شخصيا ليست صديقة 
دائمة للمرأة، مبينة انها ترى انه ال ميكن االعتماد عليها ملعرفة الشكل 
دائما، ألننا ننظر الى املرأة ونرى حالتنا النفسية، فهي انعكاس للداخل، 

فإذا كنا سعداء أحسسنا باجلمال والعكس صحيح.
وأضافت: بالتأكيد ليس هناك من هو راض عن نفسه 100%، ولذا 
البد ان نحب أنفسنا قبل ان نحب شكلنا، ألن اجلمال احلقيقي داخلي، 
واملرأة ال تس����تطيع ان تعكس هذا، بل علينا ان نراه نحن من خالل 

حبنا لذاتنا.

جويل ماردينيان


