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ممثل���ة بعدما فش���لت في 30
التمثيل اجته���ت للتقدمي في 
انها تلمع  اإلذاعة لعل وعسى 
 فيه وتصي���ر مث���ل »الدانة« 
علشان الكل يحس بوجودها.. 

احلمد هلل والشكر!

دانة
مؤلف »مندهش« من تصرفات 
بعض املنتجني معاه ويحس انهم 
التأليف  حاسدينه على موهبة 
 اللي عن���ده ويفكر ان���ه يطلع 
بره علشان يفتك من حسدهم.. 

اهلل يعينك!

حسد
ف���ي قن���اة خاص���ة   مع���د 
مو »حامد« ربه انه افكار برامجه 
 مكررة ومس���ؤولينه س���اكتني 
عنه هاأليام قاعد يتفلسف على 
ربعه انه أخطر معد في الديرة.. 

اهلل يشفي!

تكرار

يعرض في شهر رمضان القادم ويشارك فيه مع نخبة من النجوم

إبراهيم الحربي شيخ قبيلة في »إخوان مريم«

بشار جاسم
يصور الفنان القدير ابراهيم احلربي حاليا 
في أحد مواقع بر الكويت مش���اهده األولى في 
مسلسل »اخوان مرمي« للمؤلف أحمد املعوشرجي 
واملخرج عزمي مصطفى وعن دوره يقول: واهلل 
احنا في تكتم ش���ديد على أحداث العمل الذي 
يتحدث عن تاريخ الكويت في حقبة معينة وال 
أود ان اكش���ف عن تفاصيل دوري امنا أجسد 

دور أحد شيوخ القبائل الذي يأتي الى الكويت 
وحتصل له العديد من املفاجآت املهمة.

ويضيف: يعتبر مسلسل »اخوان مرمي« من 
أهم األعمال التي س���تعرض في شهر رمضان 
املبارك واملسلسل بطولة نخبة من الفنانني منهم 
غامن الصالح وجاسم النبهان وابراهيم الصالل 
وعبير اجلندي وجمال الردهان ومشاري البالم 

إبراهيم احلربيوالعديد من النجوم الشباب.

احلربي في املسلسل التراثي »التنديل«

يقدم برنامج »وال كلمة« للجمهور

مشعل معرفي يتحدى بـ »النايت شو«
بشار جاسم

مع بداية السنة اجلديدة 
يطل علين���ا املذيع املميز 
مش���عل معرفي من خالل 
برنامج���ني جديدين على 

قناة فنون.
»األنباء« هاتفت مشعل 
البرنامجني  ملعرفة هذين 
حيث قال: مع بداية السنة 
اق���دم برنامجني  اجلديدة 
االول اس���مه »حتدى وال 
كلمة« وهو مختلف عن »وال 
كلمة« السابق الذي اعتمد 
على جنوم الفن والرياضة 
واالعالم ولكن »حتدى وال 
كلمة« سيكونن جنومه هم 
اجلمهور سواء من الشباب 

او العوائل.
ويضي���ف: والبرنامج 
الثاني اسمه »نايت شو« 
اع���داد ناصر  وهو م���ن 
البلوش���ي وعبير الوزان 
واخراج مناف عبدال وهو 
عبارة عن فقرات ومشاهد 
كوميدي���ة ميثله���ا محمد 
عابدين ومحمد اكوا وناصر 
البلوشي ووداد العبداهلل 
ويشاركني بالتقدمي املذيعة 
عبير ال���وزان وامتنى ان 
البرامج رضا  حتوز هذه 
اجلمهور النن���ي ال احب 
ان انقط���ع عنهم وافضل 
ان اتواصل معهم س���واء 
في هذه البرامج او اعادة 
حلقات برنامج »قعدة ما 

تنمل«. مشعل معرفي

دانا

تامر هجرس يجهز »الوصايا العشرة«

ديانا حداد تعزي طليقها
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة ديانا حداد  تقدمت 
السابق  بالتعازي من طليقها 
العبدول بوفاة  املخرج سهيل 
شقيقه كما تقدمت بالعزاء من 

أهله أيضا. 
وأشارت ديانا الى انها التزال 
تكن كل احلب واالحترام لعائلة 
طليقها، وان عالقته به اليزال 
يشوبها االحترام خصوصا ان 

14 عاما جتمع بينهما.
الوقت نفس���ه أشارت  في 
الى انها لم تنتقل الى بيروت، 
والتزال تقيم في دبي في منزلها 

مع ابنتيها صوفي وميرا.
يذكر ان »ديانا« طلقت من 

زوجها قبل أشهر قليلة، وأعلنت اخلبر عبر بيان مشترك وزعته 
من خالل مكتب العبدول الذي أكد ان الزوجني سيس���تمران على 
صداقتهما ومحبتهما التي جمعتهما وأثمرت ابنتني وأعماال فنية 

ناجحة.

القاهرة ـ سعيد محمود
ينش���غل خالل هذه الفترة 
الش���اب تامر هجرس  الفنان 
بعمله اخلاص في بورصة لندن 
قبل ان يبدأ مشروعاته اجلديدة 

لرمضان 2010.
وقال���ت املتحدثة االعالمية 
باسم هجرس انه سيبدأ تصوير 
مسلس���لني جديدين لرمضان 
2010 االول تشارك في بطولته 
رزان مغربي اما الثاني فتشاركه 
التونسية  املمثلة  في بطولته 

درة.
من ناحية اخرى يجهز تامر 

هجرس لفيلم جديد بعنوان »الوصايا العشرة« الذي يعكف على 
كتابته حاليا املؤلف محمد حفظي، حيث من املتوقع بدء تصويره 
في مارس املقبل، الفيلم تدور احداثه في اطار تشويقي اكشن، حول 
ش���اب فقير يعمل والده بوابا يتحول الشاب الى تاجر مخدرات، 

لكنه يعود الى صوابه ويحاول ان يتوب.

تامر هجرس

ديانا حداد

تعود في الصيف وتبحث عن قناة تتبنى مشروعها التلفزيوني

دانا: لم أعتزل الغناء .. ولن أتخلى عن الرقص والدلع
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

ب����ني بيروت حيث موطنها وأهلها ودبي حيث 
مركز عمل زوجها تتنقل الفنانة االس����تعراضية 
دانا مع زوجها احملامي ايل����ي خوري ومولودها 

األول كارل.
دانا التي كانت قد مألت أخبارها وسائل اإلعالم 
لفترة طويلة جدا نظرا لس����خونة فنها، رفضت 
الق����ول بأنها اعتزلت الغناء بعد زواجها املفاجئ، 
وتؤكد انها ليست بعيدة عن الفن وهي التي أتت 
الى لبنان لتمضية موسم األعياد، إذ حتضر دانا 
لبرنامج تلفزيوني فني سياحي، بيد انها التزال 

تبحث عن احملطة التي قد توافق على بثه. 
ومن املتوقع ان تعود دانا الى الغناء 

الصيف املقبل، ولكنها لم حتدد اللوك 
الذي ستظهر من خالله. 

»االنباء« دردش����ت معها 
فإلى التفاصيل:

ماذا ع��ن غيابك الفني 
اعتزلت  الزواج وهل  بعد 

الغناء؟
ل����م اعت����زل الغناء 
كما اشيع بالعكس فأنا 
س����أعود الى الس����احة 
الفني����ة بعد ان وضعت 

ابن����ي كارل فأنا لم أغب 
العتزل أص����ال. كنت أطل 

دائما في حوارات فنية عبر 
وسائل اإلعالم وقد شاركت في 

مسابقة احلوامل، وبعد وضع ابني 
اس����ترحت قليال بسبب اإلجناب وتربية 

الطفل، واآلن احضر لبعض األغنيات من املفترض 
ان اطرحه����ا في الصيف املقب����ل مع مجموعة من 

امللحنني والشعراء. 
كي��ف س��تكون عودت��ك وف��ي أي إط��ار وهل 

ستحافظني على اجلرأة التي عرفت بها؟ 
أنا فنانة استعراضية، وبالطبع لن أتخلى عن 
أغاني الدلع والرقص التي قدمتها فانا لس����ت أم 
كلثوم ألقدم الطرب وال جنوى كرم ألقدم العتابا 

وامليجانا. بالطبع اجلرأة لن تكون كالسابق. 
كيف ينظر زوجك الى عودتك وهل يعارضك؟

زوجي يحب حريتي فهو بالنهاية رجل قانون، 

وأنا اعرف واجباتي جتاه زوجي وعائلتي وجتاه 
عملي وفني. 

هل تش��عرين بان زوجك رج��ل غيور قد ينزعج 
من املعجبني؟ 

غيرة زوجي لها حدودها وهو يعرف ان للفنان 
معجبيه. 

م��اذا عن التمثي��ل أو تقدمي البرام��ج وكنت قبل 
الزواج تكلمت عن برنامج استعراضي؟ 

لقد عرض علي التمثيل في مسلس����ل بعنوان 
»بيت الفراغ« ولكن لم يعجبني السيناريو فرفضته. 
لكنني احضر لفكرة تقدمي برنامج تلفزيوني منوع 
بني السياحي والفني، وال أعرف ان كنت سأستضيف 
فنانني من خ����الل البرنام����ج الذي لم 
أخصصه بعينه، بل س����أعرضه 
على مجموعة محطات فضائية 

وانتظر العرض املناسب. 
هل تأقلم��ت مع احلياة 
في دب��ي وماذا عن حياتك 

بعد الزواج؟ 
في احلقيقة أنا أتنقل 
بني دبي وبيروت، وعلى 
هذا ال أش����عر بالفراغ، 
دائما أجد ما هو جديد 
سواء في قيادة السيارة 
أو التسوق أو السهر. أنا 
أعيش حياة س����عيدة جدا 
وهنالك تفاهم يسود املنزل 

بيني وبني زوجي. 
ماذا عن هذا املؤمت��ر الذي أقمته 
في بيروت وأعلنت فيه عن حملك وقد أثار 
أكثر من عالمة استفهام خاصة انها املرة األولى التي 

يقام فيها مؤمتر صحافي لالعالن عن احلمل؟ 
املؤمتر اقمته اثر كم من الشائعات التي الحقتني. 
وق����د كثر الكالم عن انني لم أتزوج والبعض قال 
انني حامل والبعض يطلق أخبارا كاذبة، وأردت 

إعادة األمور الى نصابها. 
ماذا عن مسابقة احلوامل؟ 

هي مسابقة على الطريقة الهوليوودية. ولقد 
متكنت من ان احصد لقب أجمل حامل في مسابقة 
أجرتها احدى املجالت املتخصصة باألمومة واألمر 

يسعدني.

محمد رجب يتفق مع نادية الجندي على »الملكة نازلي«
 دمشق ـ هدى العبود

اتفق املخرج السوري محمد رجب وجنمة السينما 
املصرية نادية اجلندي للقيام بتجسيد شخصية امللكة 
الراحلة »نازلي« في مسلسل تلفزيوني جديد وكانت 
الفنانة وفاء عامر قد أدت الشخصية في املسلسل 
الذي قدمه املخرج حامت علي منذ 3 أعوام عن امللك 

فاروق من بطولة النجم السوري تيم حسن.
ويجري البحث حاليا عن ممثلة مصرية شابة 
لتلع����ب املراحل األولى من حي����اة »نازلي« حيث 
ستقوم اجلندي بأداء دور هذه الشخصية في املرحلة 

الثانية من عمرها.
وامللك����ة نازلي هي أم آخر ملوك مصر »فاروق 
األول« وزوجة امللك فؤاد، واملرأة التي كان لها تأثير 

واسع في السياسة املصرية أواخر الثالثينيات من 
القرن املاضي، حيث ساهمت بتنصيب ابنها ملكا قبل 
أن تختلف معه وزوجت ابنتها لشاه إيران، وكانت 
لها قصة حب مع حسنني باشا رئيس الديوان امللكي، 
وهاجرت إلى أميركا حيث تنصرت وزوجت ابنتها 
األخرى إلى رجل قبطي والذي أقدم على قتلها بعد 
ذلك لتعيش نازلي مأساة إنسانية موجعة، وتذكر 

مصادر أنها عادت إلى اإلسالم في آخر أيامها.
ومن املقرر البدء في تصوير العمل أواسط شهر 
فبراير املقبل بني س����ورية ومصر علما ان املنتج 
الفلسطيني األصل إسماعيل كتكت سيقوم بإنتاج 
املسلس����ل، ويعتبر هذا العمل التعاون الثاني بني 
رجب وكتكت بعد مسلسل »أنا قلبي دليلي« الذي 

ع����رض في رمضان الفائت، وتناول س����يرة حياة 
املطربة الراحل����ة اليهودية املعتقد ليلى مراد التي 

رفضت الهجرة إلى إسرائيل.
يذكر ان الفنان����ة نادية اجلندي من مواليد 24 
مارس 1945 ممثلة س����ينمائية مصرية، اشتهرت 

بلقب »جنمة اجلماهير«.
كان أول ظهور لها في مشاهد صغيرة من فيلم 
»جميلة« مع ماجدة ورش����دي أباظة وأحمد مظهر 
من إخراج يوس����ف شاهني عن ثورة اجلزائر الذي 
أنتج عام 1960 ولم تتجاوز عامها ال� 20 ثم جسدت 
العديد من األدوار الصغيرة في بداية الستينيات 
وتزوجت من الفنان الكبير عماد حمدي الذي كان 

نادية اجلندييكبرها ب� 30 عاما. محمد رجب


