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الكاتب عبداهلل غازي املضف

رشا شلهوب

المطلوب النجاح  حقق  المسلس�ل 
أحبه  ال�ذي  الحقيقي  ملعب�ي  والرواي�ة 

بالتمثيل  الجماعية  مش�اركتنا  رش�ا: 
جدي�دة واكتش�افات  مواه�ب  أظه�رت 

األخيرة« »الس�هرة  الجدي�دة  روايتي 
وراض عل�ى كل الممثلي�ن ومقتن�ع فيهم

لمى:ال أحب الظهور اإلعالمي وماتوقعت 
إن�ي راح أمثل في عمل إذاعي عل�ى »المارينا«

ف: 
مض

ي ال
غاز

هلل 
بدا

ع
ى:

ولم
شا 

ر

نجوم »حبيبتي دائمًا«: المسلسل ظاهرة 
إذاعية  جديدة في عالم الفن الكويتي

عبداهلل غازي المضف : راح نسجل جزء ثاني للمسلسل قريبًا  وأنا متفائل بنجاحه بجهود الموجودين فيه وراح نحقق طموحنا من خالله وأتمنى نكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور بنا

 خالد السويدان
حل جنوم املسلس�ل االذاعي »حبيبتي دائما« الذي كتب�ه عبداهلل غازي املضف 

ضيوفا على قراء »األنباء« الذين اس�تقبلوهم بكل حب وود وتقدير ملا بذلوه 
في هذا العمل الرومانس�ي الذي يعتبر ظاهرة فنية في االذاعة خصوصا في 

محطة »املارينا fm« التي حترص دائما على تقدمي االفضل 
ملستمعيها.

جنوم املسلس�ل خالد االنصاري، رشا شلهوب، ملى، 
ابوجندل باالضافة الى الكاتب عبداهلل غازي املضف واملخرج 

حمود عادل ردوا على استفسارات القراء بكل رحابة صدر وتقبلوا 
انتقاداتهم بكل رقي واحترام خاصة ان املسلسل سيسجل جزؤه الثاني في القريب 
العاجل حتى يتعرف اجلمهور نتيجة حب خالد وملى رغم الظروف التي يعيشها 

خالد، فإلى التفاصيل:

حلوا ضيوفًا على ديوانية »األنباء«

جنوم مسلسل »حبيبتي دائما« في ديوانية »األنباء«

املخرج حمود عادل

خديجة بوشهري: بصراحة انا 
وايد مس��تمتعة في هذا املسلسل 
الل��ي كل ي��وم قاع��د يش��دني 
ويخليني انتبه واحب اش��كر كل 

فريق عمل املارينا 
اف ام والكات��ب الل��ي اضاف 
للساحة القوة االذاعية شيء جديد 
وهذا ليس بش��يء غريب وعندي 
چ��م كلمة احب اه��دي لكل فريق 
العم��ل وخاص��ة للمارين��ا الل��ي 
اصبحت جزءا من حياتنا اليومية.

جنوم املسلسل:قولي خديجه 
إحنا نسمعچ

من القلب لك حتية 
أيتها االذاعة الذكية

حقق��ت  و أثبت أنك النغم 
الرقم

أروع األغاني تقدمني 
وعلى انغامنا تطربني

وال أعل��م لنجومك أين تذهبني 
طموحك عالي وباالدائي تتقنني

ام  اف  مارين��ا  دائم��ا  ان��ت 
ستبقني.

جنوم املسلسل: مشكورة على 
كالمچ احللو.

عبدالوهاب: مس��اء اخلير على 
حبيبتي  ملسلس��ل  العم��ل  فريق 

دائما؟
ي���ا هال في���ك مس���اء اخلير 

والرحمة.
اقدر اكلم الكاتب عبداهلل غازي 

املضف؟
تفضل معاك.

بصراحة انا وايد مستمتع في 
هذا العمل االكثر من رائع وبالفعل 
هذا العمل يعتب��ر نقلة نوعية في 
عال��م الدرام��ا االذاعي��ة وبالفعل 
ح��وار راق ومفردات رومانس��ية 
باالضافة الى االخراج اجلميل اللي 
يخلينا نش��عر بأن��ه بالفعل عمل 

درامي وكأننا نراه.
جنوم املسلسل: مشكور وهذا 

من ذوقك وشرف كبير لنا اننا 
نس���مع مثل هذا الكالم والفضل 
بعد اهلل سبحانه يعود لكل فريق 

العمل.
عبداهلل ش��نو الهدف من طرح 

مثل هذا العمل؟
عبداهلل: اوال انا طرحت على 
فك���رة ان اذاعة املارين���ا لديها 
استعداد ان تتجه الى خط الدراما 
االذاعي واملارينا ش���هادتي فيها 
مجروحة وطلع���ت معاي فكرة 
تخلق فيها روح اخليال مع الواقع 
وايضا في اسقاطات اجتماعية 
على 60 حلقة منفصلة الى جزأين 
وحرصنا باحللقات باجلزء الثاني 
فيها تغيرات نوعا ما في الكوميديا 
وحاالت العشق بجميع اشكالها 
واحلمد هلل فريق العمل لالمانة 
كلهم حاولوا ان يقدموا ما سطرته 
كل الورق وخاصة اخوي خالد 
االنصاري اللي جسد الشخصية 
بكل حب وتفاعل ونغم وكانت 
هناك كلم���ة بيني وبينه يقولي 
ها اليوم دوري ش���نو يا سايح 

يا دايخ.
االنص��اري  خال��د  ن��وال: 

شلونك؟
يا هال واهلل.

صدمتن��ي  ان��ت  بصراح��ة 
وحسس��تني ان الريايي��ل كله��م 
املش��اعر  م��ن  كتل��ة  عنده��م 
واالحاسيس لكن مدفونة وحتتاج 
ال��ى واح��د يطلعها وان��ت اليوم 

لالمانة حققت لنا هالشي.
خالد: مشكورة وايد وبالفعل 
هذا الكالم جدا جميل وراقي واحنا 
حاولنا ان نتفاعل مع العمل ونذلل 
كل الصعوبات ولكن الفكرة جديدة 
وكنا متحمس���ن وان���ا ما ادري 
شلون صارت ووافقت ومثلت مع 
ان التمثيل االذاعي اصعب بكثير 
من التمثيل التلفزيوني وحاولنا 

استخدام اسمائنا االصلية لكي 
تكون اقرب للمستمع.

خالد ما حس��يت ف��ي صعوبة 
للمستمع ان يربط بني شخصيتك 
بالواق��ع ف��ي برنام��ج الديوانية 
انت مع زميلتك رش��ا في برنامج 
دردش��ات وبني مسلسل حبيبتي 

دائما؟
خال���د: اي بالعك���س واهلل 
وايد حس���يت والصورة صعبة 
انها تنكس���ر لكن كتابة الكاتب 
آرائنا له  واجتماعاتنا وط���رح 
بشكل دائم وتفاعلنا مع بعض 
ودخولنا في العمل بشكل جدي 
جعلنا نبتعد ونفصل واذا حس 
الواحد فينا انه قاعد يقدم شي 
غير مقتنع فيه تشوفنا نعيده 
واحلماس اهو ساعد على جناح 
العمل واحلمد هلل توفقنا والعمل 

حاز على جناح كبير ومتابعة.
انتوا مبدعني  منيرة: بصراحة 
وخاصة ملى وخالد ش��نو هاحلب 

والغرام.
العمل  ف���ي  مل���ى: ش���رايچ 

منيرة؟
وايد ق��وي مع ان��ه اوقاته ما 
تناس��بني لظروف عملي ولكن انا 
قاعدة اتابع العمل من خالل الفيس 

بوك ومن خالل اليوتيوب.
خالد: منيرة ان شاء اهلل مع 
االيام املقبلة راح تقدرين تسمعن 
مسلسل حبيبتي دائما من خالل 
»IPhon« وتقدري���ن تس���معن 
املارينا اف ام وتش���اركن معانا 

بكل برامجنا.
اهلل يوفقك��م ي��ا رب ومنه��ا 

لالعلى.
مشكورة ماقصرت.

بدر: اق��در اكلم املخرج حمود 
عادل؟

يا هال بدر معاك.
حمود ممكن تكلمنا عن رؤيتك 

االخراجي��ة للعمل خاصة انه عمل 
اذاعي؟

حمود: ميكن اللي ش���جعني 
انه في عالم اخليال وحسيت ان 
العمل في���ه حتدي وانا احب ان 
اقدم شيئا جديدا وبالفعل اخذت 
حلقة واحدة وحاولت ان ابدع فيها 
ومتت املوافقة داميا وعشت مع 
العمل ومع القصة بش���كل كبير 
وكنت اتأثر بش���كل كبير وعلى 
فكرة احللقة اللي تسمعونها تأخذ 
10 دقائق تاخذ مني من يوم الى 
يومن ولكن الشغل جدا جميل.

منو اختار املمثلني؟
ان���ا رش���حت خالد  حمود: 
االنصاري لدور البطولة وخاصة 

انه تعاملت مع���اه في رمضان 
وحسيت انه راح يبدع ايضا رشا 

حسيت انه دورها موجود.
ودور ملى؟

حمود: هذا الدور تعبني وايد 
وخاصة انه تعبن���ا في اختيار 
البنت بعد اعت���ذار 10 بنات من 
العمل وفي واحدة وافقت ووافقنا 
عليها وس���جلنا معاه���ا ولكن 
لظروف معينة مت استبدالها في 

ملى اجلديدة.
كل التوفي��ق يا رب واهلل يتمم 

عليكم يا رب.
مشكورة

يوسف: عبداهلل شلونك.
يا هال واهلل.




