
السبت
8  مايو 2010

15
الفنية

هبة السيسي

ممثلة تبي م���ن مخرج 
عملها اليديد انه يركز على 
مشاهدها بعدما »سّوت« لوك 
الناس متدحه  يديد علشان 
مثل ما تق���ول.. احلمد هلل 

والشكر!

لوك
ممثلة مو معروفة هااليام 
قاعدة تعامل ادارة انتاج عملها 
اليديد ب� »مرارة« وقس���وة 
على شغالت حتصل في أي 
لوكيشن تصوير.. الشرهة 

على اللي يايبچ!

قسوة
ممثلة »عانت« الكثير من 
أحد املنتجني اللي قاعد يطلب 
منها طلبات غريبة وعجيبة 
بعدما عطاها دور في عمله 
اليديد.. انسحبي من العمل 

وفچي عمرچ!

طلبات

أكد أن البرنامج أعطاه الكثير من الخبرة

مروان: حاولوا تقليد »سوالفنا حلوة« لكنهم فشلوا

عبدالحميد الخطيب
عبر الفنان الشاب مروان عبداهلل صالح عن 
سعادته بالنجاح املتتالي الذي يحصده من خالل 
»سوالفنا حلوة« على شاشة قناة دبي مؤكدا ان 
البرنامج يحظى بأكبر نسبة مشاهدة على مستوى 
الش���رق االوسط، كما يجهز نفسه للمشاركة في 

عدة اعمال درامية لشهر رمضان املقبل.
واوضح صالح ان العمل في »سوالفنا حلوة« 
اعطاه الكثير من اخلبرة السيما انه يشارك فيه 
مع مجموعة متميزة من املقدمني وكذلك حصوله 
على معلومات جديدة باستمرار مما يثري ثقافته 
خصوصا ان البرنامج حلقاته منوعة وكل يوم بها 
جديد مشيرا الى انه يجد في مجال التقدمي طعما 
خاصا يس���تلذ به عندما يجد ردة فعل اجلمهور 

االيجابية جتاه ما يقدمه.
وقال انه ال يرى ل�»سوالفنا حلوة« مثيال سواء 
في طرحه للقضايا املهمة بالوطن العربي بطريقة 

شيقة او في االستضافات املتميزة ملمحا الى ان 
الكثير من البرامج حاولت تقليده لكنها فشلت.

واك���د مروان انه مازال مي���ارس عمله كممثل 
ويشارك في االعمال التلفزيونية واملسرحية التي 
بها مضمون وهدف وان لديه عدة نصوص العمال 

ستعرض في شهر رمضان املقبل.
وع���ن الدراما في االمارات ق���ال انها لم حتظ 
بالنجاح املرجو حتى االن السيما انها حتتاج الى 
نصوص قوية واستغالل صحيح لقدرات املمثلني 
االماراتيني، متمنيا ان يبتعد الدخالء عنها حتى 
تستطيع تقدمي اعمال وان يتم استغالل التغطيات 
االعالمية الكبيرة املوجودة في االمارات حتى تعزز 

انتشارها عربيا.
واض���اف انه البد من معاجل���ة األخطاء التي 
تعاني منه���ا الدراما االماراتية لكي ترتقي مؤكدا 
ان اغفال مداواة هذه االخطاء سيجعلها دائما في 

املؤخرة.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
عقدت شركة روتانا للصوتيات مساء 
الثالثاء املاضي في برج اململكة بالرياض، 
مؤمترا صحافيا للفنان خالد عبدالرحمن 
مبناسبة طرح ألبومه األخير »خالديات«، 
بحضور س���الم الهن���دي رئيس »روتانا 
للصوتيات« ويوسف مغربل رئيس »روتانا 
لإلعالم الرقمي« ويحيى عمر مدير الشؤون 
الفنية في »روتانا« السعودية حيث كشف 
عبدالرحمن خالل املؤمتر أنه ليست لديه 
ني���ة العتزال الفن خ���الل الفترة القادمة 
واالجتاه الى تقدمي االناش���يد االسالمية 

و»الشيالت«.
وحت���دث الفنان خالد عبدالرحمن عن 
جناح ألبومه االخير »خالديات« 2010 فقال 
انه لم يكن يتوقف عليه فقط كملحن وشاعر 

ومغن، وان شركة روتانا للصوتيات لعبت 
دورا كبيرا في حتقيق جناح هذا االلبوم 

واالنتشار السريع.
وعن قصة إلغائه املؤمتر الصحافي الذي 
كان مقررا اقامته في مقر قناة »الساحة« 
قال: لم يكن بيني وبينهم اتفاق على مؤمتر 
صحافي وكل ما في االمر اننا اتفقنا على 
لق���اء تلفزيوني فقط وفوجئت بادعائهم 
اني جتاهلت املؤمتر واغلقت هاتفي وكل 
ما في االمر ان هناك شخصا كان يدعي أنه 
يتحدث معي هاتفيا وهو من االساس غير 
صحيح، وبالعكس كان بجواري شقيقي 
بندر وكنت عائدا من جدة الى الرياض برا 
واتصل بهم ولكنهم لم يردوا على هاتفه، 
مؤكدا أنه لم يسمع صوت ناصر القحطاني 
صاحب الشأن في القناة من ثالثة اشهر. 

مروان مع فريق عمل »سوالفنا حلوة« ومعهم الفنان خالد البريكي في حلقة سابقة

خالد عبدالرحمن أثناء املؤمتر الصحافي

صبا مبارك

أثنى على دور »روتانا« في نجاح »خالديات«

خالد عبدالرحمن: لن أعتزل الفن 

صبا مباركهبة السيسي متورطة مع المافيا
.. »وراء الشمس«

تعيش أسرة الفيلم السينمائي 
»دنيا الليل« حالة من احلزن بعد 
فشل الشركة املنتجة في توزيع 
الفيلم وتسويقه على الرغم من 
انتهاء تصويره منذ فترة طويلة، 
اضافة الى تصريحات فريق العمل 
مؤخرا عن انتظارهم لعرضه خالل 

املوسم الصيفي املقبل.
الفيل���م في  ت���دور أح���داث 
اطار األكش���ن حول فتاة )هبة 
السيسي( يجمعها مع شاب عدد 
من املصادفات الغريبة والظروف 
الس���يئة، تدفعهما للتورط مع 
احدى عصاب���ات املافيا الدولية 
التي تقلب حياتهما رأس���ا على 
عقب ويدخالن في كابوس مفزع 

حتى النهاية.

دمشق ـ هدى العبود
املمثل���ة االردنية صبا  صرحت 
مبارك بانها بدأت بتصوير مشاهدها 
في مسلسل »وراء الشمس« للمخرج 
سمير حسني، وجتس���د صبا دورا 
رئيس���يا تتمح���ور حوله اس���ئلة 
املسلس���ل، بدءا بفك���رة والدة طفل 
ذي احتياجات خاصة مرورا بفكرة 
االجهاض التي تناسب رغبة الزوج، 
وصوال الى مدى تقبل املجتمع جتربة 
من هذا النوع، واشارت صبا الى ان 
االنثى في مجتمعنا، تتقلص افكارها 
بني حياة طفلها وغري���زة االمومة 
وستباشر الفنانة صبا متثيل دورها 
في مسلسل »انا القدس« من اخراج 

باسل اخلطيب.

دينا تعيد »الراقصة والسياسي« 
إلى التلفزيون

القاهرة ـ سعيد محمود
تخط����ط الفنانة دينا 
لتحويل فيلم »الراقصة 
الذي قامت  والسياسي« 
ببطولت����ه الفنانة نبيلة 
عبيد، ملسلسل تلفزيوني 
تقوم ببطولته. وجتري 
حالي����ا دين����ا مفاوضات 
مع السيناريس����ت احمد 
ليق����وم  عبدالفت����اح 
التلفزيونية  باملعاجل����ة 
للعمل، م����ن جهته رحب 
احم����د عبدالفتاح باالمر، 
مؤكدا ان فيلم »الراقصة 
والسياس����ي« يعد عالمة 
الس����ينما  من عالم����ات 

دينااملصرية.

نيڤين نصر: ال عالقة لي بما حدث لريان
بيروت ـ بولين فاضل

ال تبدو الفنانة نيڤني نصر متذمرة من بطء مس����يرتها الفنية وهي التي 
تريد ان يقال في املستقبل انها وصلت واثبتت نفسها مبوهبتها ومجهودها 
الشخصي، نيڤني التي تطرح من حني آلخر اغنيات منفردة من انتاجها اخلاص، 
علما ان اس����مها مت تداوله منذ مدة عن طريق اخلطأ في قضية ال متت بصلة 

الى الفن، فماذا تقول عما حصل؟
لك في االسواق اغنية جديدة بعنوان »يقبش«، فهل قصدت اصدار عمل جديد 
لتحويل االنظار الى فنك بعدما مت زج اسمك في قضية دخول الفنان ريان السجن 

بتهمة تعاطي املخدرات وما اشيع انك من يقف وراء الوشاية به؟
االكيد انني لم اقصد ط����رح اغنيتي بعد الذي حصل واالغنية كانت على 

وشك الصدور مع الكليب قبل هذه القضية.
ما حصل، كم ازعجك وترك اثره عليك؟

ال ش����ك في أني تضايقت رغم ان الفنان املعني اوضح انه مت تداول اسمي 
خطأ في هذه القضي����ة بحكم الصداقة 
التي جتمعنا، ما حص����ل هو ان احدى 
وسائل االعالم نشرت ان صديقة لريان 
وشت به في قضية تعاطيه املمنوعات 
فألقي القبض عليه، وال ادري عالم استند 
احد الصحافيني ليكتب ان تلك الصديقة 
هي الفنانة »ن. ن« اي انا بينما ليست 
لي عالقة بكل ما حدث ال من قريب وال 

من بعيد.
ملاذا لم تدعي على هذا الصحافي؟

»آخر همي، يحكوا م����ا بهمني«، اذا 
كنت س����أرد على كل شخص فسأمضي 

الوقت من دون ان اعمل.
هل التزال الصداقة قائمة مع ريان؟

اكيد وحتى انا على صداقة مع شقيقته وعائلته.
ما تعليقك على ما حصل معه؟

كل انسان معرض للخطأ وما حصل هو درس له كي يبتعد عن االشخاص الذين 
ال يفترض به معاشرتهم، اكثر من ذلك ال اريد ان احتدث في املوضوع.

مسيرتك حتى اليوم بطيئة، ما السبب؟
السبب هو ان خطواتي مدروسة فضال عن ان ما من شركة انتاج تدعمني 

ماديا وبالتالي كل العبء يقع علي.
لكن هناك من يدعم الفنانات االخريات؟

ال دخل لي بغيري، لكل فنان س����كته وان����ا ارغب في الوصول مبجهودي 
الش����خصي ولو ان مس����يرتي س����تكون بطيئة، ذات يوم سيكون حضوري 

راسخا. نيڤني نصر

ريان

مروان عبداهلل صالح


