
االربعاء 3 مارس 2010 25فنون

فيفيان في الكليب

)فريال حماد(حنان جابر في البرنامج أحمد املوسوي وبطاقة الشكر

فيفيان تتحول إلى »حورية«

انتهت الفنان���ة فيفيان عازار من تصوير 
اغنية منفردة جديدة بعنوان »البنت اللبنانية« 
كلمات واحلان رواد رعد، وتوزيع نيكوال شبلي، 
ومت التصوير في لبنان مع املخرج جان ريشا 
في منطقتي العقيبة ومدرسة عينطورة مبنطقة 
زورق مكايلو، والڤيديو كليب عبارة عن عمل 

استعراضي اشترك فيه قرابة 80 راقصا وراقصة 
محترفني حيث تتحول فيه فيفيان الى حورية 
بحر من خالل تنوع اللوحات االستعراضية التي 
كانت بني املودرن والتراث اللبناني الشعبي، 
وتول���ى تصميم ازياء العمل مبجمله املصمم 

اللبناني فؤاد سركيس.

من خالل أغنية »البنت اللبنانية«
يتواصل مع مستمعي »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين«

50 ألف دوالر جوائز برنامج »ألو فبراير« الليلة

مفرح الشمري
يواصل البرنامج اإلذاعي »ألو فبراير« 
الذي يبث عبر اثير موجات محطة »كويت 
FM« يوميا تقدمي مفاجآته ملشتركيه بعد ان 
وصلت جوائزه الى أكثر من 50 ألف دوالر 
منها »الكاش« و»شاليهات ملكية« مقدمة 
من الشركات الراعية مثل »األنباء« و»زين« 
و»منتزه خليفة السياحي« و»املنار كلينك« 
و»معهد كراون بالزا الصحي« و»اتيليه 
مودا ستايل« و»سوكر سبورت سنتر« 
و»الفاي���ز للعود والعط���ور« و»ايه ون 
لتأجير السيارات« و»شركة كون سبت 
للهوات���ف« وغيرها، حيث حترص هذه 
الشركات على تقدمي األفضل ملشتركي هذا 
البرنامج الذين وصلت اعدادهم الى 20 

ألف مشارك يتنافسون على الفوز بجائزة 
البرنامج الكبرى وهي »جيب هامر 2010« 
مقدم من »ميديا فون بلس« اجلهة املنفذة 
الذي يقدمه أحمد املوس���وي  للبرنامج 
وحنان جابر وبعده علي حيدر وخديجة 

دشتي ويخرجه نايف الكندري.

بطاقة شكر

ارس���ل مدير عام مؤسس���ة »ايه ون 
لتأجير السيارات« خالد شموه بطاقة شكر 
ألسرة البرنامج على املجهود الذي يبذلونه 
لرسم االبتسامة على شفاه املستمعني، 
خصوصا مش���تركي »زين« متمنيا لهم 
كل التقدم والنج���اح والتوفيق جلميع 
املشتركني بالفوز بجوائز هذا البرنامج.

عدد محافظات الكويت:
أ ـ 3 محافظات

ب ـ 4 محافظات
ج ـ 6 محافظات

وداد: اعتذرت عن ستار أكاديمي رغم نجاحي ألني »موفاضية«
وانسحبت من مسلسل »يا صديقي« ألن صفاء سلطان »موبالعتني«

مفرح الشمري
اك����دت املمثلة الكويتية وداد العبداهلل انها فضلت البقاء في الديرة رغم انها مت اختيارها 
من ضمن الطلبة املش����اركني في برنامج »ستار اكادميي« بنس����خته اجلديدة التي انطلقت 
قبل ايام وذلك بعدما جنحت في االختبار الذي قدمته امام جلنة س����تار اكادميي في مملكة 
البحرين الشقيقة ولكن بعد توقيعها مع املخرج محمد دحام الشمري للمشاركة في 
عمله اجلديد »بقايا سنني« باالضافة الى مسلسل »يا صديقي« قررت البقاء في 
الديرة بعد ان ت أخرت اللجنة في ابالغها بأنها من الطلبة املختارين في النسخة 

السابعة من »ستار اكادميي«.
واضافت وداد في دردش����تها مع »األنب����اء« انها رغم تصويرها عددا من 
املش����اهد في مسلسل »يا صديقي« للمنتج رزاق املوسوي اال انها فوجئت 
باستبعادها من املسلسل بعد ان طلبت من مدير االنتاج يوم راحة بسبب 

وعكتها الصحية.. فإلى التفاصيل.
وداد شسالفتچ مع ستار اكادميي 7؟

ماكو سالفة بس كان املفروض اكون معاهم في البرنامج بعدما جنحت 
في اختباراتهم اللي سويتها في البحرين ومع انهم دقوا علي علشان اروح 

حق بيروت علشان انضم للطلبة بس دقوا متأخرين.
شلون متأخرين؟

االختبارات اللي سويتها كانت في منتصف 2009 وهلل احلمد وفقت 
فيها وقالولي احنا راح ندق عليچ علشان انتي من الطلبة املختارين في 
نسخة ستار اكادميي اليديده وبعدين طال انتظاري التصالهم وفي الوقت 
نفسه كان املخرج محمد دحام الشمري عرض علي املشاركة في مسلسله 
»بقايا س����نني« ومسلس����ل »يا صديقي« مع املنتج رزاق املوسوي وملا 

شفت انهم تأخروا باالتصال وقعت مع املخرج محمد دحام الشمري 
واملنتج رزاق املوس����وي وفوجئت بعد يومني ان ستار اكادميي 
داقني علي علشان اروح لهم لبيروت واعتذرت لهم الني مرتبطة 

بتصوير اعمال درامية.
يعني انت ودچ تغنني ومتثلني؟

بصراحة ايه، احب الغناء والتمثيل بس لالسف للحني ما لقيت 
احد يدعمني في مجال الغناء ولالسف البعض ممن لهم عالقات 
في الساحة الغنائية يطلبون طلبات غريبة علشان يوصلوني 
للناس اللي يعرفونهم وانا ارفض هالشي متاما واذا ابي اغني فال 
ميكن ان اقدم تنازالت علشان الغناء وبصراحة تعبت من هاملوضوع 
وايد وكان قراري بدخولي الى برنامج ستار اكادميي علشان اوصل 
صوتي للناس من غير تنازالت بس ماكو نصيب هالسنة ميكن السنة 
الياية ان شاء اهلل واحلني مركزه على التمثيل اكثر ومابي اشتت افكاري 

النه صاحب بالني چذاب مثل ما يقولون.
شخبار مسلسل »يا صديقي«؟

واهلل هاملسلسل قصته قصة صورت معاهم حوالي 20 مشهد 
وبعدين طحت مريضة فدقيت على مدير االنتاج علشان يعطيني 
يوم راحة بس ماخذت منه وال ش����ي، وكنت مفكرة انه راح يبلغ 
املسؤولني على هاملسلسل بس اتضحلي انه مو مبلغ احد النه لقيت 

في تلفوني ارقام كثيرة ومسجات فيها لوم كبير النني طنشت بالتصوير حاولت 
ان ابرر موقفي بس ما لقيت منهم اي استجابة خاصة انني اكن كل احترام وتقدير 

لكات����ب العمل حافظ فرقوط واملخرج عمار رضوان بس لالس����ف ما وقفوا معاي 
وبعدين تركت العمل معهم وان شاء اهلل تكون خيره.

بس يقولون وراء استبعادچ من هاملسلسل »غيرة حرمي«؟
واهلل هاحلچي حاس����ة فيه وس����معته من اكثر من ش����خص خاصة ان 

الفنانة السورية صفاء سلطان وصمود اللي ما أدري شنو قصتها معاي 
وايد يشوشون علي ليما اصور مشاهدي فحسيت انهم »يغارون« مني 
مع اني احب اعامل اجلميع بكل احترام وتقدير بس صفاء وصمود كان 
تعاملهم معاي ال يوصف واش����عر ان صفاء س����لطان مو »بالعتني« مع 

اني ما سويت لها شي.
طيب ليش ما بلغتي ادارة انتاج املسلسل على اللي حاسه فيه؟

حاولت بس محد كان يسمعني وانا مستغربة من تصرفات صفاء 
سلطان معي مع انها جنمة معروفة والزم يكون تعاملها مع فريق 

عملها غير وال يكون عندها عقد نفسية مع الوجوه اليديدة.
الل��ي صورتيه��ا راح تتع��رض  تعتقدي��ن ان املش��اهد 

عالشاشة؟
واهلل م����ا ادري بس انعرض����ت واال ما 

انعرض����ت خالص هاملسلس����ل طلع من 
خاطري بسّبة العقد النفسية املوجودة 

عند بعض الفنانات املشاركات فيه.
صورت��ي م��ع املخ��رج محمد 

دحام؟
ايه صورت بعض املشاهد 
معاه في البحرين وعندي 

هناك مش����اهد للحني ما 
صورته����ا ولالمان����ة انا 
سعيدة بالتعامل مع مخرج 

ذكي مث����ل املخرج محمد 
دحام الشمري.

)فريال حماد(وداد تتحدث الى الزميل مفرح الشمري

سعيدة بالتعامل مع المخرج محمد دحام
في عمله الجديد »بقايا سنين«
وما أدري شنو قصة صمود؟!

أعشق الغناء لكن حاليًا أركز
في التمثيل ألنه صاحب
بالين چذاب

الممثلة الكويتية
وداد العبداهلل 


