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الفنية

ف���ي  برام���ج  مق���دم 
التلفزي���ون متضايق من 
اللي يبث  موعد برنامجه 
والناس في صالة التراويح 
انه يتغير موعد  ويتمنى 

بثه.. خير إن شاء اهلل!

ممثلة كانت عندها 
انه���ا تكون  »أماني« 
جنمة رمضان هالسنة 
بس مخرج عملها خذلها 
بتقليص حلقاتها.. اهلل 

يعينچ!

صالة جنمة
مخرج تلفزيوني »حس« 
ان املنتجني ما يبون يتعاونون 
معاه ألن ستايله قدمي مثل ما 
يقولون، هاأليام يفكر يدش 
باإلنتاج علش���ان يكشفهم 

للناس.. زين تسوي!

قدمي

هيا عبدالسالم: في »ساهر الليل« 
حّسيت نفسي فاتن حمامة

بشار جاسم
هيا عبدالس���الم من الوجوه 
الش���ابة التي اطلت علينا العام 
املاضي في مسلسل أم البنات مع 
س���عاد عبداهلل كما أنها مخرجة 
مس���رحية ومخرج���ة منفذة في 
التلفزيون، وهيا متتلك كاريزما 
عالية حيث تطل على املشاهدين 
هذا العام في مسلس���ل »س���اهر 
الليل«.. »األنباء« دردشت معها 

وإليكم التفاصيل:
هيا كلمينا عن مسلسل »ساهر 

الليل«؟
»ساهر الليل« من أحب األعمال 
الى قلبي خصوصا ان الكثير من 
املسلس���الت عرضت علي لكني 
رفضته���ا، لكن »س���اهر الليل« 
قبلته وحبيته ألن الدور مكتوب 
لي شخصيا وفيه من شخصيتي 

احلقيقية.
وش��لون قدرتي انچ تتحولني 
ال��ى الزم��ن الق��دمي ومن��و اللي 

ساعدچ؟
والدتي مصممة األزياء خولة 
الشاوي اهي اللي ساعدتنا ألنها 
عاش���ت في هذا الزم���ن اجلميل 
وعارف���ة تفاصيله باإلضافة الى 
فيلم باليوتيوب من انتاج بريطانيا 
والذي يتحدث ع���ن الكويت في 
هذه الفترة سواء ڤيديو أو عرض 
صور باإلضافة الى الصور القدمية 
واألفالم القدمية اللي كنا نشاهدها 
سواء الطبقة الغنية او الفقيرة.

على ط��اري األفالم.. منو كنت 
تش��وفني نفس��چ فيها م��ن خالل 

»ساهر الليل«؟
أن  فات���ن حمامة وحس���يت 
الشخصية نفس���ها فاتن حمامة 
املقبلة راح تشوفون  وباملشاهد 
ان شخصيتي بالعمل حتب فاتن 

حمامة وتقلدها.
مثلت ف��ي »أم البنات« واحلني 

»س��اهر الليل« ش��نو اللي اختلف 
في هيا عبدالسالم؟

واي���د أش���ياء منه���ا اخلبرة 
الكاميرا وفي »أم  والوقوف امام 
البنات« كنت امثل في كل احلاالت 
ومادري الكامي���را وين لكن في 
أتكلم  الليل« اعرف متى  »ساهر 
ومتى اس���كت وص���ارت عندي 
خبرة كبيرة في االخراج وقطعات 

الكاميرا.
عل��ى طاري االخراج.. ش��لون 
تقوم��ني بدور املخ��رج املنفذ وفي 

الوقت نفسه متثلني؟
علشان أوصل للنتيجة هذي 
تطلع روحي لكن احلمد هلل اتفقنا 
اني ملا أمثل اوخر عن االخراج وفيه 
اشخاص متسك مكاني وساعات 

احس اني اتشتت.
اس��مچ ارتبط مع املميز محمد 

دحام كمخرج منفذ.. راح تستمرين 
بنفس التخصص؟

راح نقسمها في السنة املقبلة 
واتفقنا اني اذا مثلت راح انسق 
بني التمثيل واالخراج ألني ما اقدر 

اترك االخراج ألنه بدمي.
وليش للحني قاعدين تصورون 
املسلسل واحنا في النصف الثاني 

من الشهر؟
املسلس���ل كبير وضخم وما 
حس���ينا بالوقت علشان چذيه 
تأخرنا وال تنس���ى ان املسلسل 
فيه تفاصيل معينة تتطلب اجلهد 

والتأني في التصوير.
دورچ  ع��ن  راضي��ة  ش��كثر 

ومتثيلچ بالعمل؟
كممثلة راضية وايد مع العلم 
اني تعبت بالشخصية لكن ان شاء 
اهلل باألعمال الياية اكون افضل.

وش��نو الشخصية اللي حبتيها 
بالعمل غير شخصيتچ؟

حبيت ش���خصية فه���د اللي 
ف���ؤاد علي وهي  الفنان  مثله���ا 
من الش���خصيات الصعبة وراح 
تش���وفون مفاج���آت باحللقات 

الياية.
وبع��د »س��اهر اللي��ل« ش��نو 

جديدچ؟
واهلل في عروض وايد ياتني 
واألهم دور قوي في السنة الياية 
مع املخرج محمد دحام وامتنى ان 

يعجب اجلمهور.
كلمة أخيرة؟

وايد مشكورين يا »األنباء« على 
هذا احلوار وأمتنى ان جمهوري 
يكون راضيًا علي خصوصا اني 
اصعد السلم حبة حبة افضل من 

الصعود املفاجئ.

رفضت العديد من األعمال بسبب هذا الدور

هيا عبد السالم مع عبداهلل بوشهري في »ساهر الليل«

)فريال حماد( الذيب أحمد املوسوي في البرنامج   

حيدر: الموسوي حقق أعلى
»FM نسبة مشاركات في »كنز 

مفرح الشمري
ف���ي  املقبل���ة  احللق���ات 
البرنامج اجلماهيري »كنز 
FM« ستحمل بني طياتها العديد 
من املفاجآت ملستمعي »كويت 
FM« وخصوصا عمالء »زين« 
بعد أن زادت أسرة البرنامج 
املكونة م���ن املذيع »الذيب« 
أحم���د املوس���وي واملعدين 
علي حيدر وخديجة دشتي 
واملخرج نايف الكندري قيمة 
اجلوائز املقدمة من الشركات 
الراعية وهي »زين«، »األنباء«، 
»منتزه خليفة الس���ياحي«، 
»آرك���و بالين���و«، »ف���روت 
بوكيه رفلكش���ن«، »ايه ون 
لتأجير الس���يارات«، »معهد 
فندق كراون بالزا الصحي«، 
و»مطاعم فندق كراون بالزا 
بجميع أنواعها«، باإلضافة الى 
»أطياب املرشود« لتصل الى 
أكثر م���ن 150 ألف دوالر في 
احللقة الواحدة وذلك تشجيعا 
منها للمس���تمعني إلرس���ال 

»مسچاتهم« للفوز بها.

الموسوي أعلى نسبة

حق���ق »الذي���ب« أحم���د 
املوسوي أعلى نسبة مشاركات 
من اجلمهور وذلك من خالل 
أدلى به  ال���ذي  التصري���ح 
املشرف العام على البرنامج 
علي حيدر ل� »األنباء« حيث 
املذيع أحمد  قال: اس���تطاع 
املوسوي أن يحقق أعلى نسبة 
مش���اركات من اجلمهور في 
برنامجه وهذا ان دل فإمنا يدل 
على ثقة اجلمهور به كمذيع 
املذيع  شاب ميتلك مقومات 
الناجح الذي يستطيع جذب 
اجلمهور للمشاركة في »كنز 
FM« من خالل أسلوبه اخلاص 
به ال���ذي ال يقلد فيه أيا من 
املذيعني وهذا هو سر جناح 

املوسوي في برامجه.

القاهرة ـ سعيد محمود
كّذب املطرب الشعبي املصري سعد الصغير الشائعة التي 
انتشرت مؤخرا حول وفاته في لندن خالل رحلة عالج، مؤكدا 
أنه بخير ويعيش في بيته وسط عائلته )زوجته وأمه وأوالده( 

والذين هم مصدر راحة نفسية له.
يأتي ذلك في الوقت الذي كش���ف فيه الصغير أنه يعتزم 
إقامة عدد من موائد الرحمن في مس���قط رأسه بشبرا إلطعام 

الفقراء واملساكني خالل الشهر الكرمي.
وفي تصريحات له أكد س���عد الصغير أنه فوجئ ببعض 
أصدقائه يطلبون منه الظهور تلفزيونيا لتكذيب شائعة وفاته 
بنفسه، إال أنه رفض مرددا »حسبي اهلل ونعم الوكيل في كل 

من روج هذه الشائعة«.
وأكد أنه بخير وفي بيته وسط زوجته وأمه وأوالده حيث 

إن »دعواتهم هي التي مكنته من النجاة«.
وتساءل الصغير ما الذي يستفيده مروجو شائعة وفاته؟.. 
وخاطبهم قائال »ضعوا أنفسكم في مكاني ماذا سيكون شعوركم؟ 
وماذا لو س���مع واحد من أبنائي هذه الش���ائعة؟.. ألم تدركوا 
حجم األزمة النفس���ية التي سيمر بها، وكذلك احلال بالنسبة 

ألمي التي دخلت في أزمة نفسية ملجرد سماعها هذه الشائعة. 
وأضاف: أمي علمت بالش���ائعة وأنا بجوارها حي أرزق، ومع 
ذلك حزنت وبكيت كثيرا وظللت أقبل يديها، وظلت حتتضني، 
وطلبت منها أن تدعو لي، حيث إن دعواتها هي التي أوقفتني 
على قدمي من جديد، ووجه الصغير نداء لكل من أطلق شائعة 

وفاته »ارحموني أنا عندي عيال عايز أربيهم«.
وع���ن تفاصيل رحلته العالجية إلى لندن قال س���عد: »إن 
األطباء في لندن استطاعوا � نظرا للتقدم الطبي الهائل هناك 
� أن يضعوا أيديهم على س���بب األلم الذي أشعر به بعد فشل 
األطب���اء املصريني، ومع كل احترام���ي وتقديري ملجهوداتهم 

العالجية معي«.
وأوضح أن أطباء لندن اكتش���فوا أن كل ما أعاني منه هو 
مجرد نزلة شعبية عنيفة حدثت بالتزامن مع وجود ڤيروس 
غير معروف. وأكد س���عد أنه س���يتفرغ خالل الفترة القادمة 
ملساعدة أي إنسان في حاجة للمساعدة، مشيرا إلى أنه يفكر 
في إقامة عدد من موائد الرحمن مبسقط رأسه في شبرا إلطعام 
الصائمني، كما أن هناك أشياء أخرى سيقوم بعملها في الفترة 

القادمة رفض اإلفصاح عنها.

سعد الصغير يرّد على شائعة وفاته بـ »موائد رحمن« في شبرا البرنامج ُيبث يوميًا برعاية »األنباء« و»زين«

سعد الصغير

من أغاني أم كلثوم:
أ ـ األماكن

ب ـ األطالل


