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النجمة البحرينية
 فاطمة عبدالرحيم

هند صبري

هند صبري: »عايزة أتجوز«

واملسلسل من اخراج رامي امام 
وتأليف غادة عبدالعال، ديكور 
فوزي العوامري وتصوير هشام 
سري، واملسلسل به العديد من 
ضيوف الشرف مثل احمد السقا 

واحمد رزق ومي كساب.

2007 وحققت جناحا كبيرا بعد 
ان وصل عدد زائريها الى قرابة 
النصف مليون شخص وصدرت 
بعدها في كتاب عن دار الشروق 
للنشر والتوزيع في فبراير 2008، 
ومن املتوقع عرضه رمضان املقبل. 

اعلن املكتب االعالمي للفنانة 
هند صبري، ف���ي بيان وزعه، 
ان الفنانة تواصل في استديو 
مصر تصوير مسلسلها »عايزة 
اجتوز« وتلع���ب فيه دور عال 
الش���ابة  الطبيب���ة الصيدلية 
املنتمية للطبقة املتوسطة التي 
تس���عى جاهدة للحاق بقطار 
ال���زواج قبل الوص���ول للعقد 
الثالث من عمرها، اما عن عائلة 
هند او عال في املسلسل فتتكون 
من االم وتلعب دورها سوسن 
بدر، واالب ويلعب دوره احمد 
فؤاد س���ليم، واجلدة وتلعب 
دورها القديرة رجاء حس���ن، 
واخيرا الشقيق ويلعب دوره 
طارق االبياري ويدعى حازم، 
ومن الشخصيات احملورية ايضا 
كارولن خليل في دور صديقة 
عال في عملها. املسلسل مأخوذ 
عن رواية »عايزة اجتوز« وهو 
نتاج مدونة على النت بدأت عام 

مشهد من املسلسل

في أحد أعمالها الدرامية

بعد دخولها إلى السجن في »للحياة ثمن« أصبحت »سليطة اللسان«

فاطمة: »ما أصعب الكالم« عن زوجي!
 مفرح الشمري

أكدت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم ل� »األنباء« أن 
دورها في املسلسل االجتماعي »ما أصعب الكالم« الذي تصوره 
حاليا في أبوظبي مختلف كليا عن دورها في مسلسل »على 
موتها أغني«، ألنه دور مركب ومعقد ويحتاج لطاقات كبيرة 

منها إلبرازه للمشاهدين بصورة مقنعة.
واضافت في اتصال هاتفي مع »األنباء« انها سعيدة بالتعامل 
مع الكاتبة القطرية وداد الكواري واملخرج فيصل الياسري من 
خالل هذا العمل الذي يتضم���ن العديد من القضايا االجتماعية 
والتي تطرح بشكل جميل على الشاشة خاصة ان قصة املسلسل 

تتماشى مع الواقع الذي نعيشه اآلن.
وبخصوص دورها قالت: ال أريد احلديث عن دوري بإس���هاب 
حتى يكون مفاجأة جلمهوري حن يعرض املسلس���ل على شاشة 
قناة أبوظبي في ش���هر رمض���ان املقبل وكل ما أقوله ان دوري هو 
زوجة عانت الكثي���ر من زوجها الذي تنصدم فيه وهو دور مركب 
ومعقد تطلب من���ي بذل مجهود كبير في تصوير مش���اهده وذلك 
بفضل اهلل ثم بفضل توجيهات املخرج فيصل الياسري خاصة انني 
معتادة دائما على معايشة الشخصية سواء على الورق أو عندما أبدأ 
بتصويرها حتى تصل صادق���ة جلمهوري الذي أحاول دائما ان أقدم 

له أعماال مميزة.
وأش���ارت فاطمة الى ان املسلسل يش���ارك به عدد من جنوم اخلليج 
مثل ابراهيم الصالل، مرعي احلليان، غازي حس���ن، شيماء سبت، محمد 
العامري، باالضافة الى الفنان األردني ياس���ر املصري والفنانة الس���ورية 

ليليان األطرش.
وأما عن مش���اركتها في مسلس���ل »للحياة ثمن«، فقالت: تقريبا انتهيت من 
تصوير مش���اهدي فيه حيث أجسد فيه دور »فاطمة« التي تربطها عالقة وطيدة 
بصديقتها »زين« ولكن تقع بيننا املش���اكل وادخل بسببها للسجن واملسلسل من 
تأليف أس���مهان توفيق واخراج مازن ملص وهي التجربة الدرامية األولى للمنتجة 

فاطمة املير التي سعدت بالتعامل معها.
وعن دورها في مسلس���ل »س���والف طفاش« ذكرت النجم���ة البحرينية فاطمة 
عبدالرحيم انها جتسد فيه دورا كوميديا المرأة سليطة اللسان تتعرض للعديد من 

املواقف من جيرانها.

تشارك في »كنوز زنوبة« و »ياعزيز عيني« و »قصة هوانا«

ُربى المأمون: »طريق النحل« ُظلم ولم يأخذ حقه
»شتاء ساخن« له بصمة خاصة 
أتعامل مع األس����تاذ  وألول مرة 
فراس دهني، أحببت العمل معه، 
واتصف فراس باالحترام للطاقم 
الفني الذي يعم����ل معه، كما أنه 
ميلك مؤثرات جاذبة للعمل وأهم 
هذه املؤثرات يجعل الفنان يعشق 
الشخصية التي يؤديها، واحلمد 
هلل القى »ش����تاء ساخن« جناحا 
كبيرا جدا م����ن خالل اآلراء التي 
وصلتنا، في املقابل لم يوجه للعمل 

أي انتقاد.
م��اذا عن الفيلم املصري »كنوز 

زنوبة«؟
املشروع ما يزال قائما، أمتنى 
حدوثه، الفيل����م يقدم لي فرصة 
مهمة، يتناول ه����ذا الفيلم قصة 
مجموعة من الشباب لديهم هدف 
هو البحث عن الكنز، يتعرضون 

للعديد من املشاكل والصدامات.
لم يتم املش��روع م��ع العلم أنه 
كان مشروعا قائما من العام املاضي 
ولآلن لم يترجم على أرض الواقع؟
أع���������رف  بص��راح���ة، ال 
األس���باب، لكن باعتق���ادي ان 
إنتاجية في  هن�����اك خالف���ات 
العم���ل وأمتنى أن حت���ل هذه 

اخلالفات ليظهر الفيلم للنور قريبا.
والعمل الدرامي »يا عزيز عيني«؟

كذل����ك األمر العمل لديه بعض املش����اكل أيضا ألن����ه يعود للجهة 
اإلنتاجية نفسها.

دراما مصرية

بصراحة من »رشحك« للدخول في األعمال املصرية؟
ال أحد، أعمالي التي قدمتها هي التي رشحتني للدخول في الدراما 

املصرية.
لك��ن قيل ان هن��اك أس��ماء مهمة في س��ورية هي من لعب��ت الدور 

لترشيحك؟
نهائيا، ولو كان هناك اس����م واحد من واجبي أن أشكره من خالل 
اللقاءات الصحافية والتلفزيونية ألنه سعى لتقدمي فرصة مهمة لي، 

ال أعتقد أن هذا الكالم صحيح.
كانت لديك نية للمشاركة في األعمال اخلليجية؟

دخلت الدراما اخلليجية وقدمت العمل التلفزيوني »قصة هوانا« 
وسيعرض في رمضان املقبل.

عّم يتحدث العمل؟
العمل عبارة عن حلقات مختلفة، من إخراج محمد القفاص، دخلت 
العمل كممثلة س����ورية وحتدثت في العمل اللهجة الس����ورية، وهو 
يس����لط العمل الضوء على املشاكل التي تتعرض لها الفتاة السورية 

عند زواجها من رجل خليجي.
أين مشاركتك في دبلجة األعمال التركية؟

لم تكن لدي أي جترب����ة في دبلجة األعمال التركية، ال ميكنني أن 
أطلق احلكم على »شيء« لم أخض جتربته، لكن شخصيا ال أجد نفسي 

في دبلجة تلك األعمال.
أنت معها أو ضدها؟

أن����ا معها لكن ليس بتلك الكثرة، الدراما التركية هي دراما جديدة 
تقدم بعض املواضيع اجليدة رغم األخطاء التي نكتشفها نحن كممثلن 

ونالحظها رمبا املشاهدون ال يكتشفونها.

دمشق ـ هدى العبود
فنانة جميلة هادئة تس����تمع 
عندما يوجه إليها احلديث، حتب 
الفن كحبها للحياة، تشعر بأنها 
خلق����ت للوقوف أم����ام الكاميرا 
والكاميرا كذل����ك لم تبخل عليها 
لكنه����ا ومع األس����ف تش����عر أن 
احلظ ال يقف معها كبنات جيلها 
كما زميالته����ا اللواتي تفتح لهن 
األبواب واملجالت واإلعالم وتتصدر 
أسماؤهن أغلفة املجالت، مؤمنة 
بأن لإلعالم دورا في حياة الفنانن 
وتتمنى أن يكون هناك تسويق 
إعالمي مهم للفنان السوري كما 

في لبنان ومصر.
عرفناها في العديد من األعمال 
التلفزيونية من »زهرة النرجس«، 
»وحوش وسبايا«، »يوم ممطر 
آخ����ر«، »جمال ال����روح«، »طوق 
الياسمن«، »ليس سرابا«، »جنون 
العصر«، »س����يرة احلب« »ندى 
األيام«، و»هيك أجتوزنا«، وكما 
يوجد لها مسلس����ل مصري جار 
إنتاجه اسمه »يا عزيزي عيني« مع 
نخبة من جنوم السينما املصرية 
امثال عزت العاليلي وسمية األلفي 
وهشام عبداحلميد، و»منمنمات 

اجتماعية 12«، »شتاء ساخن 13« »بهلول أعقل املجانن« وأخيرا »طريق 
النحل 14« إنها ربى املأمون.

»األنباء« التقت ربى فكان هذا احلوار:
سأبدأ حديثي مباشرة عن آخر أعمالك التلفزيونية املقبلة؟

انتهيت من تصوير »لعنة الط����ن« للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، 
يتناول العمل قضايا الفس����اد في املجتمع، وهجرة الناس من القرى 
الى املدينة في مرحلة الثمانينيات، قمت بأداء شخصية ريفية جاءت 
الى املدينة إلكمال دراستها اجلامعية، تتصف هذه الفتاة باحلب ومن 
أهم صفاتها أنها فتاة مساملة، تساعد اآلخرين وتشارك أصدقاءها في 

مشاكلهم، وأمتنى أن ينال العمل إعجاب اجلمهور.

طريق النحل

كنت مع مجموعة فنانني قدموا العام املاضي املسلسل السوري »طريق 
النحل«، برأيك هل ظلم العمل إعالميا؟

العمل ظلم بعض الشيء من بعض النقاد، حقيقة »طريق النحل« 
عمل تلفزيوني اجتماعي بامتياز، قدم موضوعا مهما لم تتناوله الدراما 
العربية بش����كل عام، ومبا أن العمل هو التجربة األولى ملخرجه فمن 
الطبيعي أن يوجه للعمل العديد من االنتقادات، وبرأيي أيضا أنه ظلم 

إعالميا بعض الشيء.
ما السبب برأيك؟

أعتقد أنه ظلم من اجلهة املنتجة له، ألنها لم تقدم للعمل الترويج 
اإلعالمي الصحيح، باإلضافة الى ان اإلعالمين أنفسهم سلطوا الضوء 

على بعض اجلوانب من العمل متناسن اجلوانب األخرى منه.
برأيك »طريق النحل« حصد »حقه« من العرض التلفزيوني في احملطات 

التلفزيونية خالل العام املاضي؟
أخذ حقه من العرض التلفزيوني، لكن في املقابل العمل يس����تحق 
أن يعرض في محط����ات مهمة، واآلن بدأت القن����وات بعرضه مجددا 

وهذا جيد.
ش��اركت أيضا في العمل التلفزيوني »ش��تاء س��اخن« وحصد العمل 

نسبة كبيرة من املشاهدة، كيف وجدت جناح العمل؟

ربى املأمون


