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كل يوم يطّلق امرأة.. عكس »الحاج متولي«

»mbc« المزواج« محمد الصيرفي عينه على الـ«
عبدالحميد الخطيب

حتت رعاية الش����اعر الشيخ 
دعيج اخلليفة أقام الفنان محمد 
الصيرفي مؤمترا صحافيا لإلعالن 
عن مسلسله اجلديد الذي يحمل 
اس����م »املزواج«، وذلك بحضور 
مخرجة العمل ش����يرويت عادل 
والفنان����ات: ش����يماء علي، هند 
البلوشي، سلمى سالم والفنان 

فرحان العلي.
ف����ي بداية املؤمتر الذي أداره 
الش����مري وجه  الزمي����ل نايف 
الصيرفي الشكر للنجمات الالتي 
ش����اركنه العمل، مشيرا الى انه 
يتطرق من خالل املسلسل الذي 

كتب قصته وأنتجه على حسابه اخلاص الى مشكلة الطالق املتفشية 
في الوطن العربي وآثارها على الرجل واملرأة على حد سواء.

وأضاف قائال: »املزواج« مسلس����ل كوميدي ال يشابه في قصته أي 
عم����ل آخر ويدور في حلقات متصلة منفصلة حيث أتزوج وأطلق كل 
حلقة، ملمحا الى ان األدوار التي أداها املمثلون كلها جديدة وانه فصل 
لكل فنانة ما يناسبها، حتى ينقل رسالة املسلسل بكل وضوح وتقدمي 

دراما حلوة تكشف السلبيات املوجودة في املجتمع.
 mbc وتابع: لم أتفق مع اي فضائية حتى اآلن لكن عيني على قناة
وأعتقد ان 99% س����يعرض »املزواج« على شاشتها، مشيرا الى انه ال 
يفكر فيما إذا كان عرض املسلس����ل ف����ي رمضان أم خارجه ألنه يؤمن 

بأن الزين يفرض نفسه في اي وقت من السنة.
واستطرد: »املزواج« له ميزانية كبيرة وكل فنانة أخذت أجرها في 
العمل وأمتنى ارتفاع أجورنا مثل مصر وسورية خصوصا ان الفنان 

في الكوي����ت هو الوحيد الذي ال 
يأخذ حقه كما ينبغي، وهذا كله 

يصب في صالح العمل.
من جانبه، كش����ف الش����اعر 
الشيخ دعيج اخلليفة انه صاحب 
كلمات املقدمة الغنائية التي تصدى 
لتلحينها ع����ادل الفرحان وقال: 
بالنسبة للمطرب الذي سيشدو 
باملقدمة فهو مفاجأة ألني وعدت 
الصيرفي بأن تكون املقدمة رنة 

تلفون.
م����ن جانبها قال����ت املخرجة 
ش����يرويت ع����ادل: موض����وع 
»املزواج« مختل����ف عن األعمال 
الدرامية املشابهة، وهذا ما سيراه 
املشاهدون عند عرض املسلس����ل فهو مبني على رجل يطلق كل يوم 

امرأة لسبب مختلف.
أما الفنانة شيماء علي فقالت: هذا ثاني عمل كوميدي لي ولقد أحببت 
العمل وأمتنى ان تتقبلني الناس في أدوار الكوميديا كما تقبلتني في 

التراجيديا.
بدورها أش����ارت الفنانة هند البلوش����ي الى ان »املزواج« يختلف 
عن مسلسل »احلاج متولي«، خصوصا في اجلانب الشرعي حيث ان 
احلاج متولي لم يكن يطلق زوجاته بعكس »املزواج« الذي يطلق كل 
يوم امرأة. ملمحة الى ان املسلس����ل يقدم كوميديا املوقف التي ستجد 

صدى طيبا عند عرضه.
من جانبها أوضحت الفنانة س����لمى س����الم انها جتس����د شخصية 
»املزواجة« التي س����تكون الند حملمد الصيرف����ي في العمل، مؤكدة ان 

الدور جديد عليها ومتمنية ان ينال العمل رضا اجلمهور.

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مع الصيرفي وسلمى سالم

أهدت تخرجها ألمير البالد وولي العهد

هدى حسين حصلت 
على البكالوريوس في األدب اإلنجليزي

)أسامة البطراوي(.. مع الزميل بشار جاسم

    بشار جاسم
فرحتي ال توصف بتخرجي وحصولي على ش����هادة البكالوريوس من اجلامعة العربية 

املفتوحة ألن الشهادة مهمة لكل فنان ولكل شخص.
هذا ما قالته النجمة هدى حسني في حفل تخرجها من اجلامعة العربية املفتوحة املقام 

بجامعة الكويت مبنطقة الشويخ.
وأضافت: احلمد هلل حصلت على شهادة البكالوريوس في االدب االجنليزي بتقدير 

جيد جدا، وأنا بصدد تكملة الدراسة للحصول على املاجستير.
»األنباء« دردشت مع هدى، فإلى التفاصيل:

أنت يا هدى درست باجلامعة من قبل؟
بالفعل درست بجامعة الكويت لغاية منتصف السنة الرابعة، لكن ظروف 
االحتالل العراقي الغاشم ووفاة والدتي حاال دون تكملة الدراسة، لكن شقيقتي 
الكبرى سعاد اقترحت علي التسجيل باجلامعة العربية املفتوحة كونها جديدة 

بالكويت، وبالفعل سجلت وحاليا تخرجت.
ألف مبروك وتستاهلني.

اهلل يبارك فيك يا بشار.
بعد هالسنوات والنجومية ما قلت خالص مابي أكمل الدراسة كونچ فنانة؟

ال ال أبدا أنا أحب الدراس����ة، وبالذات األدب االجنليزي، ودائما أتابع االعمال 
واملسلسالت والبرامج االجنليزية علشان أقوي اللغة.

يعني ممكن نشوف هدى في مسلسل اجنليزي؟
اي ليش أل ما عندي مانع )تضحك(.

كلمة أخيرة؟
أهدي هذا التخرج لصاحب السمو األمير وولي العهد وللكويت، وحلو االنسان 
يكمل دراسته والعمر ما مينع الدراسة وحتى الفنان الزم يكمل دراسته لزيادة 
الثقافة، وأنا راح أكمل املاجس����تير والدكتوراه، ولو في ش����ي غيرهم راح أكمل 

فيه، وكل الشكر حلضور جريدة »األنباء« حفل التخرج.

)متين غوزال(لقطة لنجوم العمل واملخرجة شيرويت عادل أثناء املؤمتر الصحافي يتوسطهم الزميل نايف الشمري

النجمة 
هدى حسين


