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مطربة هاأليام سمعت أخبار 
»س���ارة« بعودتها الى شركة 
انتاجها السابقة بعدما جنحت 
واسطاتها في تقريب وجهات 
النظر بينها وبني مس���ؤولني 

شركتها... اهلل كرمي!

ممثلة ص���ارت مقدمة برامج 
لفترة محدودة هاأليام مستانسة 
القنوات يبونها تقدم  ان احدى 
برنامج مع أكث���ر من مذيع ألن 
»نور« ويهها چذاب مثل ماتقول... 

احلمد هلل والشكر!

تقريب چذاب
ممثلة توها »تذكرت« انها ظلمت 
أح���د املنتجني الل���ي هاجمته في 
حواراتها الصحافية بعدما عرفت انه 
زميلتها هي اللي مشوهة صورتها 
عنده وطلبت منه السماح.. إذا فات 

الفوت ما ينفع الصوت!

صورة

أحست بمحبة الناس عندما شاركت في »مريانا«

كارول الحاج: لم أولد ألكون ممثلة مشهورة !
بيروت ـ بولين فاضل

تواصل الفنانة كارول احلاج مشوارها بثبات ولديها العديد من الطموحات 
تسعى لتحقيقها خالل الفترة املقبلة، »األنباء« التقتها في هذا احلوار لتعرف 
منها رأيها في االعمال الدرامية اللبنانية ونظرتها لبرنامج »س����وبر ستار 

اكسترا« والعديد من االمور املهمة فإلى التفاصيل:
بداية كيف تبررين انقطاعك عن التمثيل منذ نحو اربع سنوات؟

ما حصل خالل الس����نوات االربع هو انني اجنبت مرتني وبني االهتمام 
بطفلي والتمثيل كنت افض����ل البيت على التمثيل، فضال عن ان ما عرض 
علي طيلة تلك الفترة لم يكن مناس����با ولم ينل اعجابي ورضاي، املهم اني 
عائدة اليوم في مسلسلني االول بوليسي اجتماعي مع عمار شلق والثاني 

كوميدي مع يورغو شلهوب.
هل تعتبرين نفسك من اهم املمثالت في لبنان؟

كلمة اهم كلمة كبيرة قد أكون ممثلة جيدة لكن بأكثر من ذلك ال استطيع 
ان اصنف نفسي.

هناك من يقول ان ورد اخلال ونادين الراس��ي وسيرين عبدالنور هن اليوم 
في الطليعة، ما تعليقك؟

هؤالء املمثالت يعملن كثيرا اليوم وفي مجال التلفزيون من يبرز اكثر 
ويعمل اكثر هو الذي ينال الشهرة االكبر.
في اي مسلسل شعرت بأهميتك كممثلة؟

في مسلسل »مريانا« احسس����ت مبحبة الناس وتقديرهم لي وبالتالي 
اعتبر انه اكثر عمل احبني الناس فيه والدليل انهم الى اليوم ينادونني ب� 

»مريانا« حني يلتقونني في الطريق.
هل اليزال يالزمك اخلوف حني تبدأين تصوير عمل متثيلي جديد؟

اخلوف موجود دائما وعندما ابدأ تصوير عمل جديد ال انام عادة.
شهرتك كممثلة كم تعنيك؟

ليست الشهرة ما يعطيني السعادة العميقة في احلياة، صحيح اني احب 
كثيرا التمثيل واجد فيه متعتي لكني لم اولد الكون فقط ممثلة مشهورة.

هل ميكن ان يأتي يوم تقررين فيه التوقف عن التمثيل؟
ال ادري، ما اعرفه هو ان زوجي يش����جعني على االستمرار في التمثيل، 
اال اني مقتنعة في الوقت نفس����ه بأن هذا املجال يحب العمر الصغير، لهذا 

السبب عندما تتقدم املمثلة في العمر ال تعود تسند اليها االدوار املهمة.
هل صحيح انك لست متابعة جيدة للتلفزيون؟

صحيح خالفا لزوجي، ليس عندي شغف مبشاهدة التلفزيون وهذا امر 
استجد عندي منذ تزوجت.

اال تتابعني املسلسالت الدرامية اللبنانية؟
اتابعها بشكل متقطع، حاليا اتابع مسلسل »احلب املمنوع« وقد وجدت 

ريتا برصونا في اول جتربة كتابية لها جيدة جدا.
قدمت على مدى اربع س��نوات برنامج »س��وبر س��تار اكس��ترا«، كيف مت 

اختيارك لتقدميه؟
ادارة التلفزيون عرضت علي املش����روع وحني خضعت ل� »الكاستينغ« 
وج����د املعنيون اني اصلح للمهمة ووضعوا ثقته����م في، ال انكر اني كنت 

خائفة جدا من التجربة، اال اني اعتقد اني خضتها بنجاح.
كيف كانت عالقتك بادارة تلفزيون »املستقبل« خالل فترة تعاونكما؟

العالقة كانت جيدة جدا طيلة سنوات التعاون االربع.
هل تعيدين جتربة التقدمي؟

االمر يتوقف على العرض املطروح لكن االكيد اني لم اس����ع ولن اسعى 
كارول احلاجيوما الى التقدمي.

هيفاء وهبي

الفنان القدير سعد الفرج

د.نبيل الفيلكاوي

عبداحلسني عبد الرضا وحياة الفهد وسعد الفرج مع املخرج الراحل علي املفيدي وعدد من جنوم »املقدر كاين«اإلذاعي عبدالعزيز احلشاش

طارق األطرش

الفنانة القديرة حياة الفهد

روال سعد

هيفاء تتهم مدير أعمالها السابق 
بسرقة إحدى أغانيها لصالح روال سعد

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ترددت أخبار في بيروت الفترة 
املاضية عن أن حمادة اسماعيل )مدير 
أعمال هيفاء الس����ابق( سرق أغاني 
هيفاء وهبي من ألبومها اجلديد الذي 
حتضره، وت����ردد ان الفنانة أعلمت 
الس����لطات للتحقيق ف����ي القضية 
ف����ي لبنان ومصر لكش����ف جوانب 
الس����رقة، حيث ب����دأ محامي هيفاء 
التحقيقات األولية  اخلاص بإجراء 

في السرقة املذكورة.
 كما أنه مت تبليغ نقابة املوسيقيني 
املصريني باألمر ومبنع بث األغاني 
ألنها ملك وهبي والتي اشترتها بقيمة 
70 ألف دوالر، وقد تقدمت املطربة 
اللبنانية هيفاء وهبي السبت املاضي 
ببالغ رسمي لنيابة النزهة -شرق 
القاهرة- إلثبات االستيالء على إحدى 
أغنيات ألبومها اجلديد قبل طرحه 
باألس����واق، وبيعها ملواطنتها روال 
سعد، في الوقت الذي قالت فيه هيفاء 
إن هذه هي املرة األولى التي تتعرض 

فيها للسرقة الفنية.

الحشاش جمعهما بعد غياب طويل بعمل كوميدي

الفهد والفرج في »أتيليه السعادة« اإلذاعي
مفرح الشمري

بعد غي���اب طويل جتتمع 
الفنانة القديرة حياة الفهد مع 
الفنان القدير سعد الفرج في 
عمل كوميدي يبث عبر أثير 
اذاعة الكويت في شهر رمضان 
املقبل بعد أن اجتمعا في السابق 
من خالل أثيرها في املسلسل 
الكوميدي »املقدر كاين« الذي 
أخرج���ه الراحل علي املفيدي 
العمالق  وتصدى لبطولت���ه 
عبداحلسني عبدالرضا بجانب 
أم سوزان وأبوبدر ونخبة من 

املمثلني.
العم���ل اجلديد س���يكون 
بعنوان »اتيليه السعادة« كتبه 
الشاب عبدالعزيز احلشاش 
ويخرج���ه محم���د العل���وي 
اذاعيا منتصف  وسيس���جل 
الشهر اجلاري في استديوهات 

الدراما بإذاعة الكويت.

قضايا اجتماعية

الكاتب  »األنب���اء« هاتفت 
عبدالعزيز احلشاش لتتعرف 
منه على فكرة املسلسل، فقال: 
العمل كومي���دي نطرح فيه 
القضاي���ا االجتماعية  بعض 
والثقافية بأسلوب جميل بعيد 
عن االسفاف وحلقاته متصلة 

في االذاعة.
وذك������ر احلش���اش ان���ه 
حريص على التواجد في اذاعة 
الكويت في شهر رمضان من 
خالل االعمال التي يقدمها عبر 
الكبير  أثيرها والتي يتابعها 
قب���ل الصغير ألنه���ا حتمل 
بني طياتها قضايا اجتماعية 
مطروحة بأس���لوب كوميدي 
يتماش���ى مع أجواء الش���هر 

الكرمي.

لدى مستمعي االذاعة في شهر 
رمضان املقبل.

العمل سنسجله في  وقال: 
15 اجلاري باستديوهات الدراما 
باالذاعة، وهو من اخراج محمد 
العلوي ويقع في 30 حلقة وأفكر 
بعد بثه اذاعيا في حتويله الى 
مسلسل تلفزيوني مثلما فعلت 
في مسلس���ل »ال طاح اجلمل« 
الذي يص���ور اآلن مع املخرج 
نادر احلداد بعد جناحه الكبير 

وتدور االحداث من خالله.

أعمال فنية

وعب���ر احل��ش���اش ع���ن 
الفنانة  س���عادته بالعمل مع 
الفهد والفنان  القديرة حي���اة 
القدير س���عد الفرج من خالل 
هذا العمل، مش���يرا الى انهما 
سيضيفان ملشواره في كتابة 
الكثير،  الفنية الشيء  االعمال 
متمني���ا ان يجد العمل القبول 

منفصلة، حيث سيكون هناك 
في كل حلقة قضية نطرحها من 
خالل الفنانة القديرة حياة الفهد 
املرأة الكادحة التي تبيع االقمشة 
النسائية على جيرانها وتشتهر 
بذلك، والفنان القدير سعد الفرج 
الرجل الغني الذي يكتشف مع 
مرور الزمن أن أم سوزان اخته 
فيعمل على مس���اعدتها ماديا 
اتيلي���ه للمالبس  ويفتتحان 
يطلقان عليه »اتيليه السعادة« 

يشارك في المؤتمر االستثنائي لالتحاد العام للفنانين العرب بغزة

نبيل الفيلكاوي: الكويت سباقة دائمًا
في دعم القضية الفلسطينية

االحتاد العام للفنانني العرب بيانا أدان فيه 
املمارسات االسرائيلية أكد فيه ان الفنانني 
العرب جميعا يستنكرون ويدينون وبشدة 
جرمية العتداء اس���طول احلرية معلنني 
للعالم أجمع تضامنهم مع شهداء وأبطال 

القافلة.

طارق األطرش 
ضيف ملتقى نجالء النقي

يعقد ملتقى جنالء النقي مؤمترا صحافيا 
للفنان الواعد طارق االطرش س���ليل أسرة 
الفنان الراحل فريد األطرش مبناسبة إطالق 
ألبومه اجلديد باالس���واق، وهو من مواليد 
الكويت، درس في مدارسها مبراحلها املختلفة، 
وتخ���رج هذا العام ف���ي اجلامعة االميركية 

بالكويت.
اجلدير بالذكر انه سبق للفنان الواعد طارق 
االطرش أن عقد مؤمترين صحافيني مؤخرا في 
كل من لبنان وسورية، وسيكون موعد املؤمتر 
الصحافي الس���بت املقبل الساعة السابعة 
والنصف مساء في مقر امللتقى مبنطقة سلوى 
قطعة 2 شارع املسجد االقصى الباب اخللفي 
� الباب االمامي ش���ارع عبدالرحمن الغافقي 

رقم الشارع 107 منزل 388.

يغ���ادر رئيس نقاب���ة الفنانني 
الفيلكاوي  واإلعالمي���ني د.نبي���ل 
مساء اليوم الى غزة للمشاركة في 
املؤمتر االس���تثنائي لالحتاد العام 
للفنانني العرب الذي سيقام هناك 
وذلك تضامنا مع صمود أهلها ومع 
شهداء وأبطال قافلة احلرية مشددا 
على ان مشاركته في املؤمتر تأتي 
انطالقا من إميان الشعب الكويتي 
بعدالة القضية الفلسطينية وحتمية 
انتصار الشعب الفلسطيني وحترير 

كامل األراضي العربية.
 واعتبر الفيلكاوي ان االعتداءات 
االسرائيلية على املتضامنني والسطو 
على املساعدات األممية التي حملتها 
السفن املشاركة في القافلة إرهاب 
دول���ة واختطاف مدنيني س���عوا 
لكس���ر احلص���ار وتق���دمي العون 
اإلنساني لشعب غزة احملاصر منذ 

3 سنوات. 
وأوضح ان االحتاد العام للفنانني 
العرب ق���د تلق���ى املوافقة من كل 
نقب���اء العرب على حضور املؤمتر 

االستثنائي، مؤكدا ان الكويت سباقة دائما 
في دعم القضية الفلسطينية لذلك كان البد 

من املشاركة في هذا التضامن العربي.
اجلدير بالذكر ان عددا كبيرا من الفنانني 
واإلعالميني العرب سيس���افرون الى غزة 
األربعاء املقبل ملناصرة شعبها وللتنديد 
مبا قام به االحتالل االسرائيلي، وقد أصدر 


