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 ابتسام العطاوي: الجمال عامل 

مساعد وليس كل شيء

 رشا شربتجي: لن أخرج مسلسل «شوكوال»
 

عنها أثناء العمل.
  وعن قلة اشتراكها في األعمال 
أنها تعاني  الكويتية أوضحت 
بعض الشـــيء من عـــدم إتقان 
اللهجـــة الكويتيـــة، الفتة إلى 
أنها في العام املاضي اشتركت 
في مسلسل «قلوب حائرة» مع 

املنتج خالد البذال.
  كما شددت العطاوي على أن 
اجلمال أحد العوامل املســـاعدة 
ولكنه ليس أساسيا في جناح 
الفنانات، موضحة أن ما يقدمه 
الفنان من أعمال حتمل مضمونا 
وشكال الئقا باملجتمع هو ما يجعل 

اجلمهور يضعه في ذاكرته. 

سالف فواخرجي والفنان قصي 
خولي ومكســــيم خليل وكندة 
حنا ومجموعة من جنوم الدراما 

في سورية. 

 انتهت الفنانـــة البحرينية، 
العطاوي، من تصوير  ابتسام 
مشـــاهدها في مسلسل «سماء 
ثانية» للمخرج البحريني، أحمد 
املقرر عرضه  املقلـــة،  يعقوب 
على قنـــاة «MBC» في رمضان 

املقبل.
  وعن دورها في العمل قالت 
ابتســـام في حديث لـ «إيالف»: 
ألعب دور فـــــتاة حتب شـــابا 
ولكن يظهر عدد من املشـــاكل 
مع األسرة تقف حائال بينهما، 
موضحة أن الشخصية تتميز 
بالرومانســـية ولكن تتناولها 

بأبعاد جديدة.
  وأضافت أن مسلسل «سماء 
ثانيـــة» ليـــس العمـــل األول 
الذي تشـــترك فيه مع املخرج 
البحريني املتميز أحمد يعقوب 
املقلة، مشيرة إلى أن هناك عددا 
الدرامية األخرى  من األعمـــال 
الـــروح»، و«ظل  مثل«متلـــف 
الياسمني»، التي حققت جناحا 
جماهيريا كبيرا، مشيرة إلى أن 
اشـــتراكها في مسلسل «سماء 
ثانية» أفادها كثيرا على املستوى 
املهنـــي نظرا لتميـــز املقلة في 
طريقة اإلخراج الدرامية ألعماله 
بخالف توجيهاته التي ال غنى 

 بعد تضارب التصريحات التي 
تناولتها بعض وسائل اإلعالم 
حول املخرجة رشــــا شربتجي 
بأنها ستقوم بإخراج مسلسل 
«شوكوال»، أكدت شربتجي أن 
اخلبر الذي مت تداوله من خالل 
بعض وســــائل االعــــالم ليس 
صحيحــــا، وان تلك األخبار ال 
تستند للدقة واملوضوعية في 

تناولها.
  فيما التزال شربتجي، حسب 
«النشــــرة» تعكف حاليا على 
اخراج مسلســــل «الوالدة من 
اخلاصرة» وهو للكاتب سامر 
انتاج شــــركة  رضوان ومــــن 
كالكيت لإلنتاج الفني ويشترك 
في بطولة املسلسل الفنان الكبير 
ســــلوم حداد والفنانة املتألقة 

 ابتسام العطاوي 

 رشا شربتجي

 يحيون الحفل الخامس لـ «زين الليالي» اليوم بصالة التزلج

  وعد مع المهندس في «كرنڤال» الكويت ويارا تغني للشحرورة

 عبدالحميد الخطيب
  العديد من املفاجآت يحملها احلفل اخلامس 
ملهرجان «ليالي فبراير»، ولعل أبرزها هو أسماء 
النجوم املشاركني فيه والذين يحظون بجماهيرية 
كبيرة على مستوى الوطن العربي وهم: ماجد 
املهندس ووعد ويارا والذين عبروا عن سعادتهم 
باملشاركة في املهرجان، حيث قال املهندس: أنا 
سعيد للغاية ألنني عاشق للكويت وأهلها 
ويشرفني كثيرا املشاركة في هذا املهرجان 
الكبير الذي يستضيف كبار جنوم الطرب 
من اخلليج للمحيط على مستوى العالم 
العربي، فهو ليس مجرد مهرجان غنائي 
بل «كرنڤال» يحوي كل ألوان الطرب وهو 
بال شك ســــيكون بصمة مهمة محفورة 
في مسيرتي ومسيرة كل مطرب شارك 

في حفالته.
  وحول حفاوة االستقبال التي القاها 
في زيارته األخيـــرة للكويت وكانت 
ملعرض «زين لالتصاالت»، أكد املهندس 
أنه ال ينسى هذا االستقبال الرائع الذي 
خصه به اجلمهور الكويتي سواء في 
املطار أو في الفندق أو في املعرض، 
وقال: في احلقيقة كان استقباال لم 
أشهد مثله من قبل، وهو إن دل على 
شـــيء، فهو يدل على عالقة احلب 
التي جتمع بيني وبني هذا اجلمهور 

الراقي املتذوق للفن. ولم يفت املهندس أن يهنئ 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا تهنئة حارة بأعيادها 
الوطنية وذكرى مرور خمســـة أعوام على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم في البالد، متمنيا أن تكون كل أيام الكويت 

أعيادا.
  من جانبها أكدت الفنانة الســـعودية وعد أن 
اجلمهور الكويتي «سميع» وذواق، وعاشق للطرب 
األصيل، مشـــيرة الى أنها تعتز كثيرا بعالقتها 
الوطيدة به حتى في حفالتها خارج الكويت، كاشفة 
عن أن هذه املشـــاركة هي األولى لها في مهرجان 
«ليالي فبراير» متمنية أن تسعد جمهوره الكبير، 
الذي كثيرا ما كان يعتب عليها لعدم املشاركة في 
مهرجانات الكويت، مؤكدة أن الفرصة حانت لتلتقي 

بهذا اجلمهور اجلميل وتلبي الدعوة.
  وأوضحت أنها عندما تغني وســـط احتفاالت 
الشعب الكويتي بأعياده الوطنية فإنها ترى في 
فرحة هذا الشعب فرحة بلدها السعودية، مشددة 
على أنها لن تتوانى حلظة في تقدمي أغنية وطنية 
للكويت إذا ما سنحت لها الظروف، تقديرا منها 

للشعب الكويتي.
  وعن مالمح وصلتها الغنائية كشفت وعد عن 
أنها حتمل في جعبتها أغنية تراثية، باإلضافة الى 
عدة أغنيات جديدة تقدمها ألول مرة على املسرح، 
منها أغنية بعنوان «يا بعد روحي» من كلمات األمير 
خالد بن سعود الكبير، وأحلان نبيل الغامن، التي 

ستصورها بطريقة الڤيديو كليب قريبا.
  أما النجمة اللبنانية يارا فعبرت عن سعادتها 
بوجودها للمرة الثالثة على التوالي في مهرجان 
«زين الليالي.. ليالي فبراير» وفي وطنها الثاني 
احلبيب الكويت مبديـــة فخرها كونها أصبحت 
ضيفا دائما على املهرجان، ووصفت جمهور «زين 
الليالي» بأنه جمهور رائـــع متذوق ألنواع الفن 
املختلفة، في حني اعتبرت املهرجان السنوي الذي 
تنظمه «الوطن» أفضل املهرجانات محليا وخليجيا 

وعربيا وهو األشهر في املنطقة.
  وعن األغاني التي ستطلقها خالل احلفل قالت 
يارا: ســــأفاجئ اجلمهور بأجمل ما غنيت خالل 
مسيرتي الفنية، بجميع األلوان الغنائية املميزة 
ومنها اخلليجي واللبناني، ملمحة الى أنها ستشدو 
من باقتها املختارة وكذلك أغنية للشحرورة صباح، 
مؤكدة أنها ســــتكون مفاجأتها الكبرى للكويت 
وشعبها في شهر األعياد فضال عن أغنية من اللون 

البدوي تغنيها ألول مرة على املسرح.
  وعلى صعيد آخر حتولت يارا الى احلديث عن 
ألبومهــــا اجلديد فأوضحت أن األلبوم يحوي ١٠ 
أغنيات مميزة ذات طابع شرقي ولبناني، مبينة 
أنها بصدد إصــــدار ألبوم غنائي خاص باللهجة 
اخلليجيــــة من املتوقع صــــدوره في أواخر هذه 
السنة، مشيرة الى أنها انتهت من تسجيل أغنية 
«سنغل» باللون اللبناني ستبث خالل األسابيع 

املقبلة. 

 ماجد املهندس وعد
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