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فنانة معتزلة من زمان وكانت 34
الثمانينيات  أواخ���ر  جنمة في 
يقولون انها هاأليام رجعت لدراما 
اإلذاعة ورفضت التلفزيون كونها 
محجبة وأهلها رافضني التمثيل.. 

اهلل يهنيچ بفلوس اإلذاعة!

كالم جميل وجهته الفنانة القديرة 
س���هير البابلي على قن���اة »دبي« في 
برنامج »مع بروين« حينما قالت: أرجو 
من النجم عبداحلس���ني عبدالرضا ان 
يرجع للمس���رح ألنه كوميدي خطير 

ويضحكني.. نضم صوتنا لصوتچ.

المعتزلة القديرة
ممثل كان يترجى البعض انه 
يشارك مع فنانة قديرة بعملها 
األخير.. وملا توسطوا له وشارك 
ما قام يرد على تلفوناتهم وصار 
خشمه بالسما.. واهلل انك شاط 

عمرك »شط« على الفاضي!

شط

مفرح الشمري
مع انط���الق معرض »شركاء زين« واصلت املذيعة حبيبة ال���عبداهلل 
تشجيع مستمعي كويت FM خصوصا عمالء »زين« بزيادة فرص فوزهم 
من خالل إرسال »املسجات« لبرنامجها »اربح مع زين« خاصة ان حلقاته 
املقبلة ستش����هد العديد من املفاجآت السارة لهم والتي تتضمن العديد 
من اجلوائز الفورية املقدمة من املش����اركني في املعرض الذي يس����تمر 
حتى األول من مايو املقبل في صالة 4 بأرض املعارض مبشرف. شهدت 
احللقة املاضية اكتساحا شبابيا حصد معظم جوائز البرنامج التي تصل 
قيمتها الى مليون دوالر، األمر الذي وجهت من خالله مذيعة البرنامج 
حبيبة العبداهلل نداء لبنات جنسها بأن يبادرن بإرسال املسجات حتى 
يحظ����ني بهذه اجلوائز خاصة ان هناك جوائز مخصصة لهن، فهل يجد 
نداء حبيبة لبنات جنس����ها استجابة؟ هذا ما سنتابعه في حلقة الليلة 
م����ن »اربح مع زين« الذي يعده علي حيدر وخديجة دش����تي ويخرجه 
 FM نايف الكندري. يذك����ر ان برنامج »اربح مع زين« يبث عبر كويت
برعاية »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة الس����ياحي«، »سوكر سبورت 
س����نتر«. »بتلي سني«، »ايه ون لتأجير السيارات«، »شركة كون سبت 
للهواتف«، »مطعم سيبريز بفندق سفير انترناشيونال«، »الفايز للعود 

والعطور«، و»اجلوثن غاليري«.

سندريال الشاشة العربية
هو لقب الفنانة:

أ ـ يسرا.
ب ـ سعاد حسني.

يبث يوميًا عبر أثير »كويت FM« برعاية »األنباء«

اكتساح شبابي لجوائز »اربح مع زين«
انفصال رانيا فريد شوقي 

عن زوجها مصطفى فهمي

إصابة أشرف عبدالباقي
»مش ألف ليلة وليلة«

القاهرة ـ سعيد محمود
أغلقت الفنانة رانيا فريد ش����وقي هاتفها احملمول وس����افرت الى 
لندن هربا من االتصاالت التي تالحقها وتسألها عن أسباب انفصالها 

املفاجئ عن زوجها الفنان مصطفى فهمي.
وحتى اآلن ترفض رانيا االعتراف بالطالق بالرغم من إعالن الفنان 
مصطفى فهمي االنفصال بل أكد انهما اتفقا على استمرار عالقة الصداقة 
بينهما، وقد انهالت االتصاالت على رانيا فور انتشار اخلبر وعلى الفور 
اضطرت لعدم الرد واغالق هاتفها والسفر الى لندن بصحبة بناتها.

يذكر ان رانيا تزوجت مصطفى فهمي منذ عامني وذلك بعد سلسلة 
من الش����ائعات التي أحاطت بهما ولكنهما لم يعلنا ارتباطهما إال بعد 

الزواج بأسبوع.

القاهرة ـ سعيد محمود
أصيب الفنان أش���رف عبدالباقي في احلريق الذي نش���ب 
في اس���تديو مدينة الس���ينما خالل تصويره احد مشاهده في 
املسلس���ل التلفزيوني اجلديد »مش أل���ف ليلة وليلة«، حيث 

تعرض إلصابات طفيفة في يده.
وكان قد نشب حريق خالل تصوير املسلسل نتيجة للشموع 
الكثيرة التي يس���تعني بها اش���رف عبدالباقي في احد املشاهد 

والتي تسببت في اندالع احلريق.
ويش���ارك في بطولة املسلسل أش���رف عبدالباقي، وريهام 
عبدالغفور، ولطفي لبيب، وسوس���ن بدر، وانعام سالوس���ة، 
ومحم���ود اجلندي، وعزت أبوعوف وحس���ن مصطفى، العمل 

تأليف وليد يوسف، واخراج احمد فوزي.

)فريال حماد(حبيبة العبداهلل مع املخرج نايف الكندري

رانيا فريد شوقي مع زوجها مصطفى فهمي

أشرف عبدالباقي

تفضل الغناء على التمثيل ألنه يجري بدمها

حال: لم أتعرض لتحرشات جنسية!
مفرح الشمري

نفت املمثلة الس��عودية حال تعرضها ألي حترشات 
جنس��ية ادت ال��ى اعتزاله��ا للغناء كم��ا ذكرت بعض 
الوس��ائل اإلعالمية املق��روءة واملواق��ع االلكترونية، 
مؤك��دة ان الغناء تفضله عل��ى التمثيل النه يجري 

بدمها مثلما تقول.
وأش��ارت في دردش��تها مع »األنباء« الى انها 
اس��تغربت من ال��كالم املنش��ور خاصة انها 
بعيدة عن اللق��اءات الصحافية منذ فترة 
طويلة بس��بب ارتباطاتها الفنية.. 

الى التفاصيل:
شخبارچ حال؟
احلمد هلل.

التحرشات  شسالفة 
اجلنسية اللي تعرضت 

لها؟
عمري ما تعرضت 
حترش����ات  ألي 
جنس����ية ألن����ي 
انسانة واثقة من 
نفسي وبعدين 
م����ا صرحت 

مث����ل 

هالتصريحات الي صحيفة واللي فيه تش����ويه س����معة للي 
يقولها وعمري ما راح احتچى في مثل هاالشياء واهلل يسامح 

اللي حطها على لساني.

كلمة ولحن

ويقولون بعد اعتزلت الغناء بسبة هالتحرشات؟
واهلل العظيم حچي فاضي ومو معقولة اعتزل الغناء وانا 
افضل الغناء على التمثيل خاصة انه نزلي اغنيتني في مهرجان 
»كلم����ة وحلن 2« االغنية األولى بعنوان »هذا حبيبي« كلمات 
الشاعر أحمد الشرقاوي والثانية بعنوان »أبعد يا قلبي« واالثنني 
من احلان امللحن ضاري املسيليم اللي اوجه له حتية في هذا 
اللقاء واحلمد هلل االغنيتني لقوا استحسان الناس وهالشيء 
يؤكد اني عمري ما راح اعتزل الغناء لو مهما يصير النه يجري 

بدمي وامنيتي من الصغر اني اكون مطربة مو ممثلة.
عل��ى ط��اري التمثيل ص��چ ما عن��دچ مانع جتس��دين دور 

»السحاقية« ؟
بالنس����بة لهاملوضوع انا قلت املمثل الزم يجسد اي شيء 
موج����ود في الواقع لذلك إذا حبيت اجس����د هالدور فهو للفت 
االنتباه ان هذا األمر موجود عندنا بس ما راح اجسده بالصورة 
اللي يعرفها الناس هو مجرد تسليط الضوء عليه دون جرح 
مشاعر املشاهدين علشان نبحث عن وسيلة للقضاء على مثل 

هذه الظواهر الدخيلة املوجودة في مجتمعنا.

قصة حب

واحلني شعندچ من اعمال درامية؟
خلصت قبل فترة من تصوير مشاهدي في املسلسل البدوي 
»وع����د لزام« مع املنتج خالد البذال واملخرج جمعان الرويعي 
واجس����د فيه دور »نوير« صديق����ة »الهنوف« جنالء عبداهلل 
االردنية التي تعيش قصة حب مع بطل العمل »لزام« واكون 
قريبة من »الهنوف« واحفظ اسرارها رغم اني »ملسونة« 
في بعض مشاهد املسلسل اللي راح ينعرض على 
تلفزيون الكويت بشهر رمضان الياي، وحاليا 
مشغولة بتصوير مشاهدي في مسلسل »أيام 
الفرج« مع املنتج باسم عبداألمير واملخرج 
جمعان الرويعي وهو من تأليف عبدالعزيز 
احلشاش ودوري فيه بنت جامعية في 
مرحلة املراهقة حتب ثالثة شباب النها 
رومانسية كثيرا وحتدث العديد من 
املفارقات م����ع الثالثة اللي يحبونها 
وامتنى ان ين����ال هذا الدور اعجاب 

املشاهدين.
ماعندچ اغاني يديدة؟

بعدما اخل����ص تصوير »أيام 
الفرج« راح ابحث عن كلمات يديدة 
علشان اغنيها الني مثل ما قلتلك 

مستحيل اعتزل الغناء.

   أحــب ثالثــة 
الفـرج«  »أيـام  فـي 
و»ملسـونــة« فـي 
لــزام« »وعــــد 

          »الســحــاقية« 
لتسليـط  أجسـده 
الضوء عليه دون جرح 
المشاهدين مشاعر 

)متين غوزال(حال السعودية


