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القديرة  الفنانة  مع  بالعمل  تش�رفت 
حياة الفهد في مسلس�ل »قلوب متحجرة«

 أحب تجسيد األدوار المركبة ألنها تستفز الممثل
م�ن الداخل  وانتظرون�ي قريباً في مسلس�ل بدوي

تمنيت أن أكون من »بنات« الفنانة القديرة س�عاد عبداهلل في مسلسلها »أم البنات« ألن »فكرته يديدة«

مطرب »ابتلش« مع 
أحد امللحنني اللي يبي 
يفرض عليه اسم شاعر 
علشان يتعاون معاه 
مع انه هالشاعر افكاره 

قدمية.. اهلل يعينك!

فرض
ممثلة بعد م���ا »عبرت« 
للمقربني سبب خلع زوجها 
هااليام حتاول تعديل صورتها 
جدام جمهورها اللي هاجمها في 
املواقع االلكترونية.. إذا فات 

الفوت ما ينفع الصوت!

هجوم
مطربة صايرة ممثلة 
هااليام قاعدة »تش���عر« 
انه املنتج���ني واملخرجني 
تخلوا عنها بعد ما اكتشفوا 
 ان���ه قدراتها مح���دودة..

تو الناس!

قدرات

اختارت »األنباء« لتعلن عودتها للساحة الفنية

جواهر: ولهانة على جمهوري اللي ما نساني
وأرفض أن أكون تكملة عدد بأي عمل درامي

رالي »حائل« يعيد »مخاوي الليل« لجمهوره

ملحم زين يستقبل مولوده األول

»إل.بي.سي« ولوغو جديد

أعلنت »إل.بي.سي انترناش���يونال« عن اعتمادها اعتبارا من 
7 اجلاري للوغو جدي���د للمحطة، ويعتبر هذا التغيير من جملة 
التغييرات التي ستشهدها احملطة اعتبارا من العام احلالي 2010، 
ذلك ضمن ورشة تغييرات ستطول كل مجموعات »روتانا« التي 

تعتبر الفضائية اللبنانية واحدة منها.
ومع انطالقة نش���رة اخبار الثامنة مس���اء أمس اعتمدت »ال.
بي.س���ي انترناشيونال« اللوغو الدائري اجلديد وترافق األمر مع 
تغييرات أخرى في طريقة عرض الصور أثناء النشرة والفواصل 
اإلعالنية وتقدمي النشرة اجلوية. ومن املتوقع ان يشهد استوديو 
األخبار تغيي���رات جذرية أخرى تنفذ في مرحلة ثانية كجزء من 

خطة املؤسسة لتحديث صورتها.

بيروت � ندى مفرج سعيد
أجنبت متاني ابنة الرئيس اليمني السابق علي سالم 
البيض، طفلها األول من الفنان اللبناني ملحم زين في 

مستشفى طراد ببيروت االربعاء املاضي.
وقد أطلق على املولود اسم علي، وقد رفض الفنان 
ملحم زين وضع مولوده حتت مجهر كاميرات الصحافة، 
مفض���ال ان تبقى حياته العائلي���ة بعيدة عنها. يذكر 
ان متان���ي كانت فقدت مولودا في الش���هر الثالث من 

حملها األول.
أسرة »األنباء« تهنئ الزوجني بثمرة زواجهما.

بيروت � ندى مفرج سعيد
أخرج رالي حائل الفنان خالد عبدالرحمن الذي لقب ب� »مخاوي 
الليل« عن عزلته بعد فترة طويلة من اختفائه حيث قيل انه اعتزل 

الفن منذ زواجه قبل أشهر.
وقرر الفنان ان يخوض غمار الرالي، مؤكدا ان مشاركته الرياضية 
هذه تأتي م���ن باب خوض هواية يرغب مبمارس���تها ولرغبته في 

دخول عالم الرياضة.
وجاء قرار الفنان خوض الرالي بعد أن كان اشترى سيارة خاصة 
بالسباق وبعد تشجيع من اصدقائه على ان يكون ضمن املشاركني 

في السباق.
هذا وأكد خالد عبدالرحمن ان دخوله السباق ال يعني أبدا اعتزاله، 

مشيرا إلى ان الرياضة تضفي على شخصيته.
هذا ويتوق���ع ان يركز الفنان في الفترة املقبلة على التدريب، إذ 

لم يعد أمامه إال شهران فقط لتاريخ السباق.
ه���ذا ويعمل الفنان على إجن���از ألبومه املقبل ال���ذي يتوقع ان 
تطرحه شركة »روتانا« قريبا فور االنتهاء منه ونفى الفنان وجود 

أي خالفات مع الشركة.

 مفرح الشمري
جواهر ممثلة كويتية ابتعدت 
عن الساحة الفنية منذ 4 سنوات 
لظروف خاص����ة بعد ان قدمت 
العديد من االعمال الدرامية مثل 
»قلوب متحج����رة« مع الفنانة 
القديرة حياة الفهد و»اللقيطة« 
مع املنتج باسم عبداالمير و»حتى 
التجمد« مع املنتج واملؤلف حمد 
بدر و»ناس وناس« مع املخرج 
الراح����ل عبدالعزي����ز املنصور 
و»يوم آخ����ر« مع املخرج احمد 
املقلة و»غرابة مشاعر« مع املنتج 
الطوالة باالضافة  عبدالعزي����ز 
الى عدد من املسرحيات للطفل 
وللكبار مثل »ابطال السالحف« 
العقل  النج����م عبدالرحمن  مع 
و»نهاية مخ����روش« مع النجم 

احمد جوهر.
الغيبة  جواه����ر بعد ه����ذه 
الطويلة اختارت »األنباء« لتعلن 
من خاللها عن عودتها للساحة 
الفنية التي كانت مطلب الكثير 
من جمهورها الذي تلتقي به في 
االماكن العامة ألنها من الفنانات 
الالتي تركت اعمالهن لديهم بصمة 

واضحة.
»األنب����اء« ح����اورت املمثلة 
الكويتي����ة جواه����ر بخصوص 
الفنية فكان  عودتها للس����احة 

هذا احلوار:
عن  الطويلة  جواهر، شالغيبة 

الساحة؟
غب����ت ألن كان عندي بعض 
الظ����روف اخلاصة وهلل احلمد 
الظروف على خير  انتهت هذه 
وانا احلني قررت العودة للساحة 
الفنية ألن هواية التمثيل جتري 
بدمي حتى وأنا غائبة عن الساحة 
كنت احن وايد لها، خاصة ليما 
اش����وف جمهوري في االماكن 
العام����ة يطالبن����ي باني ارجع 
وهالش����ي كان وايد يس����عدني 
ألن اعمالي اللي قدمتها س����واء 
بالتلفزيون او املس����رح مازالت 
محفورة في بالهم، واجلميل انها 
مازالت تع����رض على احملطات 
التلفزيونية احمللية واخلليجية 
وحتى العربية، وهذا الشيء كان 
يعطيني الشوق للعودة للساحة 

ألنني مازلت في بال الناس.
يعني نقدر نقول ان احملطات 
الل��ي قاعد تعرض  التلفزيوني��ة 
اعمال��چ عوض��ت اجلمهور فترة 

غيابچ؟
بالضب����ط، ألن واي����د م����ن 

جمهوري ما يدرون عن غيبتي عن 
الساحة ألنهم قاعدين يتابعون 
اعمالي، وهالش����ي مثل ما قلت 
عوض غيابي عن الساحة، خاصة 
ان االعم����ال اللي قاعد تنعرض 
حاليا ادواري فيها مؤثرة وتظل 

في بال املشاهدين.
يعني ان��ت ما يهم��چ بالعمل 

الكم وامنا الكيف؟
هذا شي اكيد، ألني مابي امر 
على املشاهد مرور الكرام ومابي 
اكون تكملة عدد في اي عمل حتى 
لو كان دوري 30 حلقة وما له اي 
تأثير بأحداث املسلسل ارفضه 
بشدة ألنني اريد ان اقدم للمشاهد 
رسالة من خالل اي دور اجسده 
على الشاشة، خاصة ان املمثل 
جزء من ه����ذا املجتمع والبد ان 
يق����دم ما يس����اعد على وصول 

رسالة العمل الذي يعمل به.
شنو االدوار اللي تستهويچ؟

اح����ب االدوار املركبة ألنها 
تستفز املمثل من الداخل وتخليه 
يق����دم اجمل ما عنده علش����ان 
امكانات  اجلمهور يتعرف على 

هذا املمثل وقدرته على جتسيد 
التي تتطلب جهدا  هذه االدوار 
كبيرا في توصيلها للمشاهدين 

بعيدا عن التصنع.
في فت��رة غيابچ كنت تتابعني 
م��ا يعرض من اعمال درامية على 

الشاشة؟
بالتأكيد.

الل��ي ش��دچ  العم��ل  ش��نو 
بصراحة؟

مسلسل »ام البنات« للفنانة 
القديرة س����عاد عب����داهلل اللي 
بصراحة متنيت ان اكون واحدة 
من بناتها في هذا املسلسل اللي 
حقق نسبة عالية من املشاهدة 
في اخلليج والوطن العربي النه 
فكرته حلوة ويديدة على الساحة 
والدليل على كالمي انه هاملسلسل 
ناجح البعد احلدود عرضه حاليا 
على عدد من احملطات اخلليجية 

والعربية.
وبعد؟

مسلسل »دمعة يتيم« للفنانة 
القديرة حياة الفهد اللي تشرفت 
بالعمل معاها في مسلسل »قلوب 

متحج����رة« م����ع املنتج صالح 
الفيل����كاوي وأيض����ا عجبن����ي 
مسلسل »رس����ائل من صدف« 
للمنتج باسم عبداألمير اللذين 
كانا يناقشان عدد من القضايا 
االجتماعية بأسلوب جميل بعيد 

عن االبتذال.
متى راح نشوفچ في الشاشة 

بعد هالغيبة؟
قريب جدا بإذن اهلل.

يعني فيه منتجني كلموچ عن 
اعمال يديدة عندهم؟

ايه واهلل ودزولي النصوص 
واحلني أنا في فترة االختيار والزم 
تكون اختياراتي صح خاصة بعد 
غيابي الطويل عن الساحة وان 
شاء اهلل األيام الياية راح اعلن 
عن اس����ماء هاملنتجني اللي اكن 

لهم كل احترام وتقدير.
ش��دعوة جواهر تخشني على 

»األنباء«؟
»تضحك« ال يب����ه »األنباء« 
تستاهل راح يكون عندي مسلسل 
بدوي مع املنتج يعقوب املهنا وما 
اقدر أقول غير چذي، النه للحني 

خالد عبدالرحمن

ملحم زين مع زوجته

اللوغو اجلديد

)حسن حسيني(جواهر تتحدث للزميل مفرح الشمري

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل مع »بناتها« في املسلسل واملؤلفة هبة حمادة جواهر مع الفنانة القديرة حياة الفهد واملنتج صالح الفيلكاوي في »قلوب متحجرة«

ما صار ش����ي 
على هاملوضوع 
اللي اتوقع انه 
راح يخل����ص 
ان  قريب  عن 

شاء اهلل.
كلمة أخيرة؟

ال�ك��ل����مة 
األخيرة أوجهها 
ح���ق جمهوري 
الل���ي ولهان���ة 
عليه وايد النه في 
غيابي عن الساحة 
كنت حاضرة في 

قلوبهم وبهاملناسبة 
ودي اشكر صالون 
»كلودي���ور« الل���ي 
مسويلي هاملكياج 
الشعر  وتسريحة 
اط�ل����ع  ع�ل�ش���ان 

جلمه���وري ع��ب���ر 
صفح���ات »األنب���اء« 

الل���ي عمري م���ا راح 
انسى فضلها علي ودعمها 

حقي.


