
الفنية الثالثاء
20  ابريل 2010

22

مالك في احد
اعمالها الفنية

ممثلة توها »تذكرت« 
عيد ميالد احد املنتجني بعد 
مرور شهر عليه وطرشت 
باقة ورد حمرا ألنها درت 
 ان���ه عنده عم���ل يديد..

احلمد هلل والشكر!

كومب���ارس مطيحة 
انها  بالقهاوي »أمنيتها« 
تصير مشهورة بس محد 
يبيها علشان لسانها طويل 
وسوالفها تفشل.. بوطبيع 

ما ييوز من طبعه!

ورد أمنية
إنتاج بعدما  مدير 
كان »حبي���ب« م���ع 
فريق عمله فجأة تغير 
عليهم ألنه اكتش�ف انه 
 بعضهم مو كفو احترام..

زين تسوي!

احترام

»مالك« مصابة بانفصام في الشخصية
أم طالل اكتشفت »الكيمياء الفنية« عندها

.. ومع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل وجنمات مسلسل »أم البنات«

إبراهيم الشيخلي

حنان ترك

إليساهيفاء وهبي

إبراهيم الشيخلي.. »ريكورد«

حنان تمنع »القطة العمية« من التدخين
القاهرة ـ سعيد محمود

فرض����ت الفنانة حنان ترك 
منع التدخ����ني داخل بالتوهات 
تصوير مسلسلها اجلديد »القطة 
العمية« وهو ما اثار غضب الكثير 
س����واء من الفنانني او العاملني 

باملسلسل.
ومن املعروف ان حنان ترك 
تقوم بذلك منذ ارتدائها احلجاب، 
كما انها تشارك في حمالت ملنع 
التدخني وان كان آخرها حملة 
»حياة بال تدخني« التي اقيمت 
داخل كلية التجارة � جامعة عني 
ش����مس، والتي حتدثت خاللها 

حنان عن التدخني واضراره.

خالد السويدان 
أصبحت ظاهرة األفالم القصيرة حلم أي فنان ومخرج وطريق النجاح 
إليجاد صناعة سينما حقيقية في الكويت، ومن هذا املنطلق نرى كثيرا 
من الشباب املبدع يسعى ويجاهد لتقدمي أعمال فنية تدعم هذا االجتاه، 
وها نحن نرى اليوم وبعد جهد واضح فكرة فيلم قصير يشارك فيه 
عدد من جنوم الساحة الفنية وهو »ريكورد« والذي التقينا مبخرجه 
الفنان ابراهيم الش����يخلي الذي حتدث عن فكرة الفيلم قائال: س����عيد 
بهذه التجربة اجلميلة واالولى من نوعها بالنسبة لي شخصيا والتي 
تعطينا نحن الشباب اميانا بأننا نستطيع ان نقدم افالما سينمائية 
لها قيمتها في الوسط الفني على مستوى الكويت واخلليج ونتمنى 

ان نصل الى الدول العربية ومن بعدها ننتقل للعاملية.
وأضاف: الفيلم كويتي يتكلم عن ذكريات كل إنسان مبا حتمله من 
حزن وفرح الطفولة والشباب، حيث نستعرض الذكريات املخزونة 
لدينا من خالل شريط ڤيديو داخل كاميرا »الهوم ڤيديو« وهي فكرة 
جديدة لم نتطرق لها من قبل، وأمتنى ان ينال الفيلم إعجاب اجلمهور 
كما أتوجه بالشكر لكل فريق العمل وللشركة املنتجة على اهتمامها 

وإميانها بأننا نستطيع تقدمي كل شيء جميل.
اجلدير بالذكر ان فيلم »ريكورد« فكرة وإخراج: ابراهيم الشيخلي، 
 Artway media productions مخرج منفذ: عبداهلل العجمي ومن انتاج شركة
ويشارك فيه كل من: أحالم حسن، نصار النصار، نوار القريني، أوس 
الشطي، عبداهلل اخلضر، محمد صفر، رشا فاروق، عيسى ذياب، ناصر 
الدوب، ميثم بدر، علي ماهر، عبدالرحمن اخلراز، يوسف الوادي، احمد 
السعدون، يوس����ف النجاد، حسن الصيرفي، عصام احلديدي، بسام 

املطرود، بدر ساملني.

في تجربة جديدة من نوعها

القاهرة ـ سعيد محمود
تردد مؤخرا انه مت الصلح بني النجمتني اللبنانيتني اليسا وهيفاء وهبي وذلك بعد ان تقابلتا في احد الكافيهات 
ببيروت وعلى الفور اجتهت هيفاء الى اليسا لتحيتها والتقاط الصور معها. وهو ما نفاه محبو الفنانة اليسا عبر 

موقعها اخلاص مؤكدين ان كل ما تردد ليس له أساس من الصحة ولم تتقابل النجمتان من قبل.

مفرح الشمري
تضاعفت نسبة االتصاالت من املستمعني للمشاركة في برنامج 
»اربح مع زين« وذلك للفوز بجوائزه القيمة املقدمة من الش���ركات 
الراعية له والتي حرصت على تنوع جوائزها على مدى حلقاته التي 
ستنتهي مع نهاية الش���هر اجلاري، حيث وصل عدد الفائزين فيه 
الى اكثر من 1800 مش���ارك من عمالء »زين« حتى احللقة املاضية، 
ومن املتوق���ع تضاعف اعداد الفائزين الى اكثر من ذلك، خاصة مع 
قرب افتتاح معرض »شركاء زين« الذي سيفتتح بعد غد في أرض 

املعارض وحتديدا بصالة 4.

نقاط

ذكرت املذيع���ة حبيبة العبداهلل أن هن���اك جوائز متنوعة مثل 
»الكاش« وأجهزة الب توب وبالك بيري وش���اليهات للمش���اركني 
الذين يسجلون اعلى نقاط في االجابة عن اسئلة البرنامج املرسلة 
لتلفوناتهم، وسيعلن اسم الفائز تلقائيا بعد عملية الفرز التي تتم 

بحضور جلنة من االعالن التجاري بوزارة االعالم.
يذك���ر ان برنامج »اربح مع زي���ن« يبث يوميا عبر أثير »كويت 
FM«برعاية »األنباء« و»زين« و»شركة كون سبت للهواتف« و»تيلي 
سني« و»منتزه خليفة السياحي« و»الفايز للعود والعطور« و»ايه 

ون لتأجير السيارات« و»صالون كتوركت« و»اجلوثن غاليري«.

عاصمة مملكة البحرين:
أ ـ الدوحة

ب ـ املنامة
ج ـ الدمام

حبيبة العبداهلل مع علي حيدر في البرنامج )فريال حماد(

1800 فائز في برنامج »اربح مع زين«
يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

صلح إليسا وهيفاء
وهبي شائعة

عبدالحميد الخطيب
حالة غريبة انتابت الفنانة مالك في الفترة االخيرة، 
خصوصا في تصرفاتها، فهي داخل البيت عصبية وفي 
صراخ دائم وشعرها »كشة« ودون مكياج، أما في اخلارج 
فتجدها رقيقة هادئة دلوعة حتاول جذب انتباه اجلميع، 
ما فس���ره البعض بأنها مصابة مبرض نفس���ي خطير 
وانفصام واضح في الش���خصية، وهذا ما أكدته مالك ل� 
»األنباء«، حيث قالت: ال أستطيع التحكم في نفسي فأنا 
في البيت ش���خصية مختلفة عن خارجه ودائما أبحث 
عن اجلديد، وذلك ضمن السياق الدرامي ملسلسل »أميمة 
في دار االيتام« الذي أش���ارك فيه مع نخبة من النجوم 
منهم: هدى حس���ني، الهام الفضالة، ملياء طارق، بثينة 
الرئيسي، ش���جون الهاجري، فاطمة الصفي، وآخرون، 
والعمل اجتماعي تربوي يدور في ثالثني حلقة وسيعرض 
في ش���هر رمضان املقبل وأراهن على شخصيتي فيه، 

واعتقد أنها ستحقق أصداء كبيرة.

عالقات

وحول كيفية تقمصها للش���خصيات املعقدة نفسيا، 
قالت: عندي عالقات كثيرة وأصدقاء في كل مكان وعندما 
يعرض علي دور اشعر بان الشخصية التي سأجسدها قد 
مرت علي في حياتي وأقارنها بأقرب شخصية من الناس 
الذين اعرفهم، لدرجة ان هناك بعض النصوص مالمح 
الشخصية فيها غير واضحة، لكن مع القراءة املستمرة 

استطيع الدخول الى الشخصية وتقمصها.
أما عن مشاركتها للفنانة القديرة سعاد عبداهلل في 
اعمال درامية فردت قائلة: لدي حاليا مع ام طالل »زوارة 
خميس« وأجسد فيه ش���خصية رئيسية في املسلسل 
الذي كتبته هبة مشاري حمادة ويخرجه محمد القفاص، 
وأشارك فيه أيضا مع الفنان القدير محمد املنصور وخالد 
امني وخالد البريكي ومش���اري الب���الم وحمد العماني 
واله���ام الفضالة وصمود وش���جون الهاجري وغيرهم 

من النجوم.

واستطردت: اعتقد ان ام طالل قد اكتشفت الكيمياء 
الفنية التي عندي ووظفتها بطريقة سليمة ولم حتصرني 
في اطار معني امن���ا حتاول ان تعطيني االدوار التي لم 
أجسدها من قبل باالضافة الى ذلك فأم طالل فنانة مبعنى 
الكلمة وحريصة على مس���اعدة اجليل اجلديد وأشعر 
بالراحة التامة في عملي معها وهي ايضا مرتاحة معي، 
وهذا س���بب اعادة التعاون بيننا اكثر من مرة، وللعلم 

دوري في »زوارة خميس« اعتبره نقلة مهمة في 
مشواري الفني ألنه مليء بالتحديات وسيعجب 

اجلمهور عند مشاهدته.
وعن املنافس���ة بينها وبني الفنانات من بنات 
جيلها قالت: هناك مجموعة من الفنانات املوهوبات 
برزن بقوة حاليا وقدمن اعماال لفتت اليهن النظر 
مشددة على انها ال تشعر بان هناك من ينافسها وامنا 

تنافس نفسها، خصوصا ان لكل فنانة اداءها الذي 
مييزها عن االخرى، وقالت: شجون الهاجري 

وبثينة الرئيسي وملياء طارق وفاطمة الصفي 
مستحيل ان ينافسهن احد.

ردة فعل

وحول املس���رح قالت مالك: 
كن���ت ال اعمل باملس���رح في 

أنني  الس���ابق، خصوصا 
أخاف من ردة فعله، كما ان 

املجهود فيه كبير لكن بعد 
ان شاركت الفنانة هدى حسني 

في مسرحيتها االخيرة للطفل أحببت 
التجربة لذلك س���أكررها، ملمحة الى 
انها تقرأ حاليا ثالثة عروض لالطفال 
وعرضني للكبار، مؤكدة في الوقت نفسه 
ميلها ملسرح الطفل وأنها جتد نفسها 
فيه ألنه يقدم رسالة تربوية وخال من 

االلفاظ اخلارجة واالسفاف.


