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)محمد ماهر(نورة عبداهلل

مطرب »فصل« على احد 
الش���عراء اللي كان مواعده 
القصايد بس  بع���دد م���ن 
صاحبن���ا كش���ت فيه ألنه 
اكتش���ف انه هاملطرب يبي 
يستغل اسمه.. اهلل يشفي!

 مخرج بالتلفزيون 
ما »سلم« من لسان مذيعة 
برنامجه اللي طلبت منه 
حذف لقطات طالعة فيها 
 ومكياجه����ا مو ش����ي.. 

احلمد اهلل والشكر!

استغالل لقطات
ممثل���ة من »ش���يمها« 
املواصلة مع زميالتها بالوسط 
الفني هااليام متضايقة ألنه 
وحدة من زميالتها زالغه لها 
واير عند احد املخرجني.. اللي 

ما يطيع يضيع!

تواصل

احمد عز

مرمي حسن

شذى حسون في البرنامج يحيى ونوال مع رزان مغربي

كشفت عن الغيرة في »روتانا« وأسباب عودتها للديرة

نورة عبداهلل لـ »األنباء«: ما عندي مشكلة أشّوه نفسي
خالد السويدان

االعالميات الكويتيات س���واء في 
الكويت او باخلليج او حتى الوطن 
العربي، اثب���ن وجودهن وكفاءتهن 
واظهرن قدراتهن على خوض التجربة 
االعالمي���ة باخلارج بكل جدارة، ومن 
هؤالء االعالميات املذيعة نورة عبداهلل 
التي حلت ضيفة عل���ى »األنباء« بعد 
وصولها م���ن لبنان في اجازة خاصة، 

فكان هذا اللقاء:
مرحبا نورة.

يا هال خالد مراحب ومشكورين 
على هذه االستضافة والدعوة.

شنو س��بب زيارتچ للكويت خاصة 
واحنا نعرف انچ مازلت تدرس��ن في 

لبنان؟
بالفعل انا مازلت ادرس املاستر 
القدس بالكاسليك  في جامعة روح 
بلبنان قسم التمثيل واالخراج وباقي 
سنة على التخرج وحابة باذن اهلل اني 

اكمل دراسة الدكتوراه.
الكويت  اما س���بب زيارتي لديرتي 
فهو انتهائي من الفصل الدراسي وعندي 
اجازة، تقدر تقول انها طويلة نوعا ما 
ملدة اسبوعني تقريبا، وهذه الفترة طويلة 
بالنسبة لي ألن اغلب زياراتي للكويت ملدة 
يوم او يومني بالكثير، لذلك انا جدا مستانسة 
اني بني اهلي واخواني وجمهوري في الكويت 

اللي قاعدة اتواصل معاه.
على  موافقن  األهل 
ان��چ تبتعدين 
وتكون��ن 

متغربة؟
انا مو مبتعدة عن الكويت السباب عادية، 
بالعكس انا موجودة في بلدي الثاني لبنان من 
اجل استكمال دراستي العليا وامي اهلل يخليها 

لي موافقة واهلي كلهم يبون مصلحتي.

حماس

ومتى ناوية تكملن الدكتوراه؟
واهلل لالمانة ماني عارفة اذا راح آخذ راحة 
من بعد املاستر او اني اكمل الدراسة على طول، 
لكن والدتي تقول لي اذا رجعت للكويت واخذت 
راحة ما راح يكون عندچ احلماس على استكمال 

الدراسة ولكن لكل حادث حديث.
لو حصلت على شهادة الدكتوراه، حابة انچ 
تكون��ن عضو في هيئة التدريس باملعهد العالي 

للفنون املسرحية؟
اكيد وليش أل، ألن شهادتي راح تعطيني 
الفرصة ان اكون احد اعضاء هيئة التدريس 
خاصة اني خريجة هذا املعهد اللي تعلمت منه 
الكثير وكنت من الطلبة االوائل في الدفعة، وان 
شاء اهلل يأتي اليوم واكون فيه عضو بهيئة 

التدريس اسوة بدكاترتي.
معنى كالمچ انچ مهتمة مبجال التمثيل؟

اي اكيد.
ولو جاءت لچ الفرص��ة لتقدمي دور في احد 

املسلسالت، راح توافقن؟
شوف، انا بصراحة اموت على شي اسمه 
متثيل، وهذا سبب دراستي لهذا املجال، ولكن 
للحني انا فقط في مجال التقدمي سواء االذاعي 
او التلفزيوني، لكن ما عندي مانع نهائيا اذا 
تقدم ل���ي دور ممتاز فيه حبكة درامية وفيه 
جتسيد لشخصية معينة راح اوافق مع العلم 
اني انا حاليا اثناء دراس���تي في لبنان قاعدة 
أمارس هذه الهواية سواء في مجال التمثيل 

او االخراج.
ما الدور اللي حابه انچ تقدمينه في التمثيل؟

ما عندي مشكلة اقدم اي دور ألني تقريبا 
من خالل متثيلي للمسرحني العربي والعاملي 

قدمت تقريبا جميع األدوار.
ولو طلب املخرج انچ تش��وهن نفسچ راح 

توافقن؟
ما عندي اي مش���كلة اشوه نفسي من 
اج���ل الدور الل���ي راح يقدمني بش���كل 
مختلف للجمه���ور ألن في النهاية انا 
ممثلة واملفروض اني اقدم كل شيء 
فيه خدمة للدور وجتعل املش���اهد 
يتعايش مع الش���كل واحلدث الذي 
يراه س���واء على خشبة املسرح او 

على الشاشة الصغيرة.

موضة وستايل

م��ن خالل وجودچ ف��ي لبنان ما فكرت 
تسوين عملية جتميل؟

احلمد هلل ماني محتاجة وال فكرت 
في هالشي نهائيا ولكني حاولت اني 
اس���تغل وجودي في لبنان مبا انها 
بلد املوضة والستايل وتعلمت كيفية 
وضع املكياج املالئم واملناسب لبشرتي 
حسب املناسبة وهالشي اعطاني الثقة 
أكثر ألني اح���دد مكياجي وطريقة 
ظهوري على الشاشة بالشكل اللي 

احس انه يناسبني.

وشلون قاعدة حتافظن على رشاقتچ؟
انا من طبعي نباتية وقليلة االكل وحاولت 
زيارة اخصائي تغذية ملعرفة الطريقة املناسبة 
للمحافظ���ة واحلمد هلل اعطان���ي عدة طرق 
خاصة أني اح���ب االكل البحري بكل انواعه 
واللي يحمل نس���بة كبيرة من الڤيتامينات 
والفوس���فور وهذا ما يجعل فيه توازن في 

التغذية بالنسبة لي.
نورة راح تنتقل من مجال التمثيل والدراسة 

الى مجال التقدمي مع »روتانا«؟
طبعا »روتانا« هي بيتي الثاني ولها الفضل 

في ظهوري على املستوى العربي.
كيف تقيمن جتربتچ معها؟

انا شخصيا ال أجرؤ على تقييم هذه القناة 
اللي لها الفضل الكبير من بعد اهلل سبحانه، 
لكن اقدر اش���رح جتربتي مع »روتانا« اللي 
بالفعل استمتعت بكل التجارب معاهم سواء 
من خالل تقدميي برنامج »آخر األخبار« اللي 
قاعدة اقدمه حاليا وباختيار االعالمية الرائعة 
جمانة بوعيد باالضاف���ة الى مدير »روتانا« 

تركي شبانة.
وشلون عالقتچ معاهم؟

اكثر من رائعة.

غيرة قاتلة

يقول��ون هناك غيرة بن مذيع��ات »روتانا« 
خاصة في برنامج »آخر األخبار«؟

الغيرة موجودة ف���ي كل مكان حتى بني 
االخوان ولكنها تختلف، هناك غيرة قاتلة وهناك 
ايضا غيرة تنتج عنها روح احملبة واملنافسة 
وهذا ما وجدته مع زمالئي في »روتانا« لألمانة 
وجدت بينهم روح االخوة والعائلة الواحدة 
وش���فت حبهم وخوفهم على بعض وهذا ما 
حببني في العالقة مع »روتانا« وان شاء اهلل 

تدوم هذه احملبة والعالقة احلميمة.
هل اذا رجع��ت للكويت من بعد انتهائچ من 

الدراسة راح تعتزلن؟
)تضحك(، بس���م اهلل انا توني في بداية 
الطريق لكن ميكن اعتزل التقدمي مع »روتانا« 
في حال رجوعي للكويت ولكن انا بصراحة 
مو حابة هالشي واللي قاعد افكر فيه حاليا 
هو دراستي فقط وقاعدة ارتب بني الدراسة 

والتقدمي في »روتانا«.
شنو طموحچ؟

انا بصراحة قاعدة افكر شلون اقدم شي 
مختلف عما قدمته من قبل واكون حريصة في 

اختياراتي إلرضاء جمهوري العزيز.
وبالنس��بة ل��� »الل��وك« صارلچ فت��رة ما 

غيرتيه؟
بالعكس انا قاع���دة اغير في »لوكي« من 
فترة لفترة ولكن الن���اس حابتني على هذا 
الشكل وانا أوعد جمهوري انهم راح يشوفوني 
في »لوك« جديد ومختلف لكن بعد انتهائي 

من دراستي.
شنو عالقتچ مع املايك؟

مثل السمك في البحر انا ما اقدر استغني 
عنه وأح���س اني اتعب نفس���يا اذا ابتعدت 

عنه.
كلمة أخيرة لقراء »األنباء«؟

مشكورين وايد وبصراحة استمتعت جدا 
بهذا اللقاء والتواصل وان شاء اهلل يا رب اكون 

مثاال مشرفا لالعالمية الكويتية.

في الحلقة الختامية التي غنت فيها شذى حسون

»قسمة ونصيب« يزف يحيى ونوال عروسي السنة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بحضور ومباركة عائلتي العروسني، ُتوجت السهرة 
اخلتامية من مسلسل احلب الواقعي »قسمة ونصيب« 
بإعالن عرض زواج املشترك السوري يحيى العجة على 
املشتركة املغربية نوال رحيم في عرس تلفزيوني كبير 
وحفل ضخم زف العروسني مباشرة على شاشة ال� »ال 
بي سي« كما فازت املشتركة نوال بلقب افضل عروس 
للعام 2010 بع���د ان حازت اعلى نس���بة من تصويت 
اجلمهور 55% واطلت بفس���تان زفاف ابيض للمصمم 

اللبناني العاملي جورج حبيقة.
العروسان وبعد ان تبادال خامتي الزواج وقطعا قالب 

احلل���وى، تواعدا على البقاء مع���ا واكدا على االحترام 
والتفاهم املتبادل، كما عبرا عن فرحتهما مبشاركة األهل، 

جلنة التحكيم واجلمهور.
هكذا، وبعد مرور 11 أس���بوعا على بداية البرنامج، 
انطفأت بدايات بعض القصص العاطفية قبل ان تتبلور، 
وقصص اخرى بقيت الصداقة محورها األساس���ي، في 
حني ان بعضها اآلخر قد يس���تمر بعد البرنامج بسبب 
ظروف معاكسة وصعوبات حالت دون تطورها كقصة 
املشتركني وس���يمة وربيع اللذين، كما أعربا، ينتظران 
رضا االهل التام. التصفيات النهائية للصبايا الس���ت 
استمرت طوال السهرة، وخرجن الواحدة تلو االخرى بعد 

حصولهن على ادنى نسب من تصويت اجلمهور، وبقي 
حتى انتهاء السهرة مالك، وسيمة، مرمي ونوال، ففازت 

االخيرة مقابل 25% ملالك، 8% لوسيمة و5% ملرمي.
السهرة اخلتامية استضافت جنمة ستار اكادميي 4 
شذى حسون التي غنت »وعد عرقوب« و»باع هوايا« 
والفنان يوري مرقدي الذي غنى من األلبوم اجلديد الذي 

سيطرح قريبا في االسواق »أمانة« و»حدا مش انا«.
ش���ذى اعتبرت ان على املرأة أن حتكم عقلها وقلبها 
في حياتها الزوجية، وقالت مازحة عندما سألتها رزان 
عن زواج قريب: نعم س���أتزوج قريبا بعد نحو خمسة 

عشر سنة تقريبا.

أحمد عز يستعد لـ »الظواهري«

مريم سعيدة بـ »ولد وبنت«!

القاهرة ـ سعيد محمود
يعقد املمثل الش���اب احمد عز واملخ���رج احمد عالء 
والسيناريست حازم احلديدي جلسات عمل مكثفة الختيار 
باقي فريق عمل فيلم »الظواهري« الذي سيلعب بطولته. 
كما حدد عالء منتصف الشهر اجلاري موعدا مبدئيا لبدء 
تصوير املش���اهد اخلارجية للفيلم في شوارع القاهرة، 
والذي يتن���اول الظروف االجتماعية واالقتصادية التي 
جتعل اي شخص طبيعي يتحول في النهاية لشخصية 

منحرفة متطرفة.
ولم يتم حتى اآلن االستقرار على بطلة الفيلم، لكن 
املخرج رشح املمثلة الشابة دنيا سمير غامن التي لم تبد 

موافقتها النهائية على الفيلم.
يذك���ر ان آخر اعمال عز الس���ينمائية هو فيلم »بدل 
فاقد« مع منة ش���لبي ورش���ا مهدي ومحمد لطفي ومن 
تألي���ف محمد دياب واخراج احمد عالء، ومت عرضه في 

صيف 2009.

القاهرة - سعيد محمود
تستعد الفنانة مرمي حسن لتصوير افيش فيلمها اجلديد 
»ولد وبنت« والذي يعد بطولتها االولى باملشاركة مع الفنانني 
سامي العدل وسوسن بدر وهاني عادل واحمد داود، وتلعب 
في����ه مرمي دور فتاة ترتبط بقصة حب مع ش����اب منذ كان 

عمرهما 5 اعوام وملدة ثالثني عاما.
ومن املعروف ان مرمي كانت قد شاركت احمد الفيشاوي 
من قبل بطولة فيلمه »45 يوم« في دور اخته، والفيلم هو 
االخراج االول لكرمي الع����دل وكتبته عال عز الدين وميثل 

عودة العدل النتاج االفالم.
واكدت مرمي سعادتها باقتراب موعد عرض الفيلم، وانها 
كانت تقضي اجازتها مع اسرتها في لبنان لكنها قطعتها بعد 
حتدي����د هذا املوعد وانها تنتظر وبقلق بالغ نتيجة عرضه 
ورأي اجلمهور فيه وخصوصا انه ليس موجها للش����باب 
فقط بل ايضا لالجيال التي حتب االفالم الرومانسية التي 

نفتقدها منذ فترة طويلة.


