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مط���رب اعتق���د انه 32
»عزي���ز« عل���ى قلوب 
هاألي���ام  معجبين���ه 
متضاي���ق ألنه وال أحد 
زاره بعدما تعورت ايده.. 

ما تشوف شر!

انه أحد  ممثل »حس« 
املنتجني قاعد يس���اومه 
على أجره اللي يعرفه كل 
املنتجني طرش مسچ حق 
هاملنتج طلب منه انه يدور 

غيره.. زين سويت!

قلوب مسچ
ممثلة »فرحانة« هاأليام 
ألنه أحد املخرجني ناداها 
في عمله اليديد بس املنتج 
ما يبيها ألنه لسانها طويل 
وما حتترم املواعيد.. فرحة 

ما متت!

مواعيد

منى زكي

على اس��م املذيعة يكون مبذيعات كبار 
مثل اوبرا وبالوطن العربي هالة سرحان، 

ما خفت من هالفكرة؟
واهلل خفت وه����م ما خفت وقناة 
فنون حبت تقدرني وانا اشكرها على 

هالثقة.
يقولون شجون أجرها وايد غالي.
شدعوه ما أستاهل؟! )تضحك(

تستاهلني كل خير.
اهلل يسلمك.

يعني في »شوجي 2«؟
اي نعم في »شوجي 2« مع نفس 

فريق العمل.
ياتل��چ عروض م��ن القن��وات بعد 

»شوجي«؟
وايد واي����د والعروض وايد قوية 
لكني رفضت ألن قناة »فنون« عطتني 
الثقة وس����مت البرنامج باسمي وهذا 

شي كبير.
تعودن��ا ان ملا يكون اس��م البرنامج 

يعني ضروري تعرف )تضحك(
طبعا.

من طارق العلي وعبدالعزيز املسلم 
وأنا أكون اساسا مرتبطة مع مسرح 

الطفل فعلشان جذيه أرفض.
قدم��ت برنام��ج »ش��وجي« وجنح 

باكتساح، شنو السر؟
واهلل مادري، ميكن التلقائية وهم 
ما أنسى كل فريق العمل اللي ساعدني 

وساهم في هذا النجاح.

بشار جاسم
شجون أو ش����وچي حبيناها في 
جميع األدوار سواء األدوار الكوميدية 

او الدرامية او املركبة.
تتقم����ص الش����خصية %100 
وتنتق����ي أدواره����ا 100% وف����ي 
دردشتنا معها ب� »األنباء« كانت 

صريحة %100.
هي شجون الهاجري، الطفلة 
التي ال تكبر، وإليكم تفاصيل 

الدردشة:
انت��ي وين��چ قاطع��ة عن 

اإلعالم؟
واهلل مو قاطعة لكني مشغولة 
في تصوير مسلسل »دار األيتام« 
وهاملسلسل الزم يخليك تنقطع 

عن الناس.
ليش؟

ألن موقع التصوير بشاليه 
في منطقة الدوحة، يعني آخر 
الدنيا واحلمد هلل العمل وايد 
عاجبني، خصوص����ا انه من 
تأليف الكاتبة هبة مش����اري 

حمادة.
أحس ان ش��جون تبدع مع 

هبة حمادة بالذات.. ليش؟
مالحظتك 100% ما شاهلل 

عليك )تضحك(.
ما جاوبتيني.

ألن هبة حم����ادة تكتب 
لشجون الهاجري وحتى لو 
أقرأ العمل وما تقول لي ش����نو 
الشخصية تالقيني أعرفها على 
طول وال تنسى اني تعاملت مع هبة 
في »فضة قلبها أبيض« و»ام البنات« 
و»دار األيام« وفي األيام الياية راح 
نبلش في تصوير مسلس����ل »زوارة 
خميس« مع القديرة س����عاد عبداهلل 

وهبة حمادة.
يعني نق��در نقول ان هب��ة حمادة 

فّجرت طاقات شجون الهاجري؟
اي نعم، اهي اللي فجرت طاقاتي 

الفنية 
كلمينا عن »زواره خميس«.

احنا نفس جروب مسلس����لي »ام 
البنات« و»فضة قلبها ابيض« ودوري 
في هالعمل هو دور أصغر البنات في 
العايلة وأدرس في اجلامعة وما راح 

اكمل ألني ما بي احرق الشخصية.
ش��جون كوميدية وفي نفس الوقت 
ممثلة درامية.. ش��لون قدرت جتمعني 

بينهم؟
أنا بالسابق كنت ارفض اني امثل 
كوميديا ألني ما كنت مقتنعة لكني مع 
كثرة األدوار اكتشفت ان شخصيتي 

فيها كوميديا.
داميا نش��وفچ مبس��رح الطفل.. ما 

ياچ عرض من مسرح الكبار؟
ياتني واي����د عروض لكن متعتي 
مبسرح الطفل ألني أوال أحبهم ثانيا 

مشاعرهم صادقة وسريعة.
منو اللي عرض عليچ ورفضت؟

منى زكي تدخل
»مركز التجارة العالمي«

رنا األبيض: 
المرأة العربية.. خروف!

القاهرة ـ سعيد محمود
وافق���ت الفنانة منى زكي على 
التعاون مجددا مع املخرج يسري 
نصر اهلل باملش���اركة في بطولة 
أحدث أفالمه الس���ينمائية »مركز 
التجارة العاملي«، وذلك بعد جناح 
جتربتهما األولى »احكي يا شهرزاد« 

في الصيف املاضي.
الفيل���م م���ن تألي���ف ناص���ر 
عبدالرحم���ن في تعاون���ه الثالث 
مع يس��ري نصر اهلل بعد فيلمي 
»املدين���ة« و»جنينة األس���ماك«، 
ويش���ارك ف���ي بط���ولته محمود 
حميدة، وباسم سمرة، ومن املقرر 
البدء في تصويره في ش���هر مايو 

املقبل.
ويتوغل فيل���م »مركز التجارة 
الس���فلي  العالم  العامل���ي« داخل 
لش���بكات الدعارة، ويرصد مافيا 
جتارة االجساد واملتعة، والتركيز 
على انها جتارة تدفع فيها املاليني، 
وتأخذ اشكاال عديدة، ولها قوانينها 

التي حتكمها وتنظمها.
جدير بالذكر ان بعض التقارير 
الصحافية اشارت في الفترة املاضية 
إلى ان الفنانة منة شلبي هي بطلة 
فيلم »مركز التجارة العاملي«، لكن 
املخرج يس���ري نص���ر اهلل خرج 
بعد ذلك ليوض���ح انه كان يحلم 
مبشاركة منة في الفيلم، لكنه لم 
يعلن قط عن ترشيحها او قيامها 

بدور البطولة.

القاهرة ـ سعيد محمود
أرجعت الفنانة السورية رنا األبيض قبولها 
شخصية »غرام« التي تتاجر بالنساء إليقاعهن 
في ش���بكات االنحراف في مسلس���ل »ما ملكت 
إميانكم« الى وجود املخرج جندت اسماعيل انزور، 

ووصفته بأنه ميلك رؤية بصرية قوية.
في الوقت نفس���ه كش���فت انها ادت العمرة 
وتواظب على الصالة، مشيرة الى انها ضد ارتداء 

احلجاب مع البنطال اجلينز ووضع املاكياج.
وكشفت النجمة السورية انها عندما عرض 
عليه���ا دور »غرام« ابدت عدم رضاها الس���ناد 
املخرجني االدوار اجلريئة لها، اال انها قالت � في 
الوقت نفس���ه: انها تقبل ان تكون كبش الفدى 
لقول حقيقة مش���اكل النساء املستضعفات في 

العالم العربي.
وشبهت حال املرأة في مجتمعاتنا باخلروف 
الذي يذبح دون مس���اءلة م���ن كان وراء الذبح، 
والعمل في الرقيق األبيض في الوقت الذي يجب 

ان توجه سهام النقد احلقيقية للرجال.
واعترفت بأن معظم ادوارها السابقة لم تصل 
الى جرأة ش���خصية »غرام« التي متثل الغريزة 
اجلسدية واالجنرار وراء املتعة لنفسها وللعالم 

من حولها.
وقالت إنها ال توافق على أي مش���اهد مثيرة 
إال اذا كانت موظفة دراميا، مشيرة الى انها ادت 
بعض املشاهد في املسلس���ل مثل وجودها في 
حوض االستحمام والقيام باملساج، لضرورات 
الدراما قائلة: مادامت ش���خصية غرام ترمز الى 
الغريزة اجلسدية، فالبد من اظهار بعض مشاهد 
وحركات اغرائية للضرورة الدرامية، مؤكدة ان 
هذه املشاهد ليست جديدة في األعمال السورية، 

حيث سبق ان عرضت مشاهد بهذا النوع.

كشفت عن سبب زوارتها بيوم الخميس

شجون الهاجري: شاليه الدوحة خالني أنعزل عن الناس!

النجمة
شجون الهاجري

رنا األبيض

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء 
الفنانين بـ »زوارة خميس«

بشار جاسم
في تصريح خاص من الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل كش��فت ل� »األنباء« عن 
األسماء النهائية التي ستشارك ضمن 
عملها الرمضاني اجلديد »زوارة خميس« 
الذي كتبته هبة مشاري حمادة ويتصدى 
إلخراج��ه املخرج محمد القفاص حيث 
استقرت الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
على األس��ماء التالية )فري��ق العمل(: 
محم��د املنصور، خالد أمني، مش��اري 
البالم، الهام الفضال��ة، خالد البريكي، 
ملياء طارق، شيماء علي، مرام، شجون، 
فاطمة الصفي، مالك، حمد العماني، بثينة 
الرئيسي، حسني املهدي، محمد البلوشي، 

شوق ياسه، غدير صفر، حمود.
والعمل م��ن انتاج ش��ركة توليب 
لإلنتاج الفني وس��يعرض في ش��هر 
رمضان املبارك على العديد من القنوات 

الفضائية.

بوستر مسلسل »زوارة خميس«

)سعود سالم(الزميل بشار جاسم مع شجون الهاجري


