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مقدم����ة برام����ج هاأليام 24
قاعدة »حتن« على مسؤولني 
القناة اللي تشتغل فيها بأنهم 
يعطونها برنامج مس����ابقات 
مباشر علشان حتب مواجهة 
اجلمهور.. خير ان شاء اهلل!

ممثل شاب رفض املشاركة 
بعمل درامي كضيف شرف 
ألنه مستواه »عالي« مثل ما 
يقول مع ان���ه اعماله تتعد 
الش���رهة على  عاألصابع.. 

اللي دعاك!

مسابقات ضيف
ممثلة خليجية كان عندها 
أمل انها تشارك احد املخرجني 
بعمله اليديد األكش���ن بس 
املخرج ما يبيها ألنه ويهها 
بيبي في���س مثل ما يقول.. 

خيرها بغيرها!

لألسف

جانب من املؤمتر الصحافي

عباس النوري

دريد حلام

ياسر العظمة

مونيا مع الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

مشاعل

هيفا وهبي صورة لهيفاء وابنتها زينب أو »زازا« كما جاءت في موقع »أنا زهرة« 

مشهد من مسلسل »عبداهلل وعذاري«

مونيا: ما راح »أكشخ« وال أحط مكياج في »عبداهلل وعذاري«

خدش للحياء، وتتطرق لقضايا 
نعيش����ها حاليا، مش����يرا الى ان 
طموحه م����ن خالل العمل هو ان 
يضرب املثل ب����ه كما يحدث مع 

قصص احلب العاملية.
وقال ع����ن هروبه من التكرار 
املوجود ف����ي قصص احلب: لقد 
الع����ادات والتقاليد  تعاملت مع 
حيث حاولت ان يكون للمسلسل 
خصوصية خليجية وان يبتعد 
نسبيا عما نعرفه في قصص احلب 

التي نعرفها.
يذكر ان املؤمتر اداره الزميل 
ياسر العيلة وحضره نخبة من 
الفنان����ني واالعالميني من بينهم 
الش����يخ دعيج اخلليفة  الشاعر 
والفنان القدي����ر محمد املنصور 
الكوي����ت لالعمال  ورئيس بيت 

الوطنية يوسف العميري.

مجتمعاتنا الشرقية.
بينم����ا قال����ت الفنان����ة ليلى 
الس����لمان: اشارك بدور االم وهو 
لي����س غريبا عن����ي ولكن قصة 
املسلسل رائعة واعجبتني جدا، 
مؤك����دة انها ش����اركت مع مونيا 
لتش����جيعها في اول����ى جتاربها 
االنتاجية ومشيدة بفريق العمل 
ومجهوده الجناح العمل، في حني 
أشار الفنان رامي العبداهلل الى انه 
فوجئ بدوره في املسلسل حيث 
يجسد شخصية زوج مونيا وهو 
سادي يعش����ق التعذيب، مشيرا 
الى انه استفاد كثيرا من جتربة 
املسلسل، متمنيا ان تنال اعجاب 

املشاهدين.
أما مؤلف العمل دخيل النبهان 
فأكد ان »عبداهلل وعذاري« قصة 
حب رومانس����ية وال حتوي اي 

االعمال الرومانسية في ظل التوتر 
الس����ائد والصراخ والدماء التي 
يشاهدها الناس يوميا، مشيرا الى 
ان سبب تعلق اجلمهور بالدراما 
الرومانسية التركية واملكسيكية 
يعود الس����تخدام ه����ذه االعمال 
ملفردات االبهار من قصة وصوت 
وألوان وموسيقى وغيرها ما يضع 
املخرج والفنان العربي في حتد 
حقيقي اما ان يكسب او يخسر.

واضاف: املنتج الذكي هو الذي 
يعرف كيف يروج لبضاعته وماذا 
يريد املشاهد، واعتقد ان »عبداهلل 
وعذاري« س����يعيد اجلمهور الى 
االعمال الدافئة احلميمة، مطالبا 
الدراميني العرب بترك نقد االعمال 
املستوردة والتركيز على مناطق 
جناحه����ا ومحاولة الوصول الى 
اعمال تضاهيها وتتناس����ب مع 

الى انه اعجب بشخصية عبداهلل 
النه����ا مركبة وهو يعش����ق هذه 
النوعية من االدوار التي جتعله 
يتحدى نفس����ه كممثل وجتعله 
يهرب من ادوار الشر التي عرفه 

بها اجلمهور.
اما الفنان القدير جاسم النبهان 
فأوضح ان دوره في العمل يختلف 
عما قدمه في السابق، حيث يشكل 
دويتو مع الفنانة ليلى السلمان، 
مؤكدا ان املسلس����ل يقدم قضايا 
مهمة ويناقشها بطريقة محترمة 

متس واقعنا الذي نعيشه.
العمل  بدوره س����جل مخرج 
حسن بوشقيرة اعتزازه باملشاركة 
في االعم����ال الدرامية الكويتية، 
مش����ددا على ان الكويت من اهم 
املراكز االنتاجية للدراما العربية 
وقال: املنطقة العربية حتتاج الى 

املشاركني على تتر املسلسل ولم 
يعترض احد على مكانه فيه.

وعن املقدمة الغنائية اوضحت 
مونيا انها من كلمات الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة، رافضة االفصاح 
عن اس����م املطرب الذي سيغنيها 
وقالت: لقد طل����ب املؤلف دخيل 
النبهان مني اختيار مطرب تكون 
طبقات صوته عالية ليتناس����ب 
الرومانسية  مع اجواء املسلسل 
ولن اغني����ه الن طبقات صوتي 

منخفضة.
من جانبه قال املمثل السعودي 
تركي اليوس����ف: لق����د كنت من 
احملظوظني باملشاركة في مسلسل 
»عبداهلل وعذاري« مع هذه الكوكبة 
من جنوم الكوي����ت، وما زاد من 
سعادتي هو النص اجلميل الذي 
يقدم لقصة حب خليجية. ملمحا 

عبدالحميد الخطيب
اكدت الفنانة مونيا ان غيابها 
الفترة  الفنية خالل  الساحة  عن 
املاضية يعود الرتباطها باستكمال 
دراس����تها باالضاف����ة الى بعض 
الظروف العائلية، مش����ددة على 
انها رجع����ت للتمثيل من خالل 
اعمال فنية راقية وهادفة وليس 
عن طريق اللبس و»الكشخة« امام 

الناس كما كان في السابق.
واضافت مونيا خالل املؤمتر 
الصحافي ال����ذي عقدته لالعالن 
عن تفاصيل مسلس����لها اجلديد 
انها اختارت  »عبداهلل وعذاري« 
العودة عن طريق االنتاج لرغبتها 
في تقدمي شخصيات حتبها وحتى 
ال يستغل احد انوثتها وقالت: احب 
ان اترك عالمة كفنانة حقيقية لذلك 
درست جيدا عودتي ومن اآلن لن 
اضع مكياجا ولن اعرض نفسي 
على الناس الني اريد ان اقدم فنا 

محترما فقط.
واس����تط��ردت: بالنس����ب����ة 
ل� »عب����داهلل وعذاري« فهو عمل 
يحكي قصة حب خليجية بطريقة 
ال تخدش احلياء وتناسب االسرة 
كلها وال يحوي كالما جارحا وال 
يوجد فيه »يا بعد قلبي ويا بعد 
عمري« فهو معاناة لش����خصني 
الظ����روف فيقعان في  جتمعهما 
احلب ولكن عندم����ا يصالن الى 
النهاية حت����دث املفاجأة، ملمحة 
الى ان العمل سيعرض على اكثر 
من فضائية عربية، مش����ددة في 
نفس الوقت انها ال تسعى للكسب 
املادي من ورائه وامنا تقدمي حب 

يستمتع به اجلمهور.
العمل اجليد يفرض  وزادت: 
نفسه وقد صورنا العمل بطريقة 
سينمائية، مشيرة الى انها راعت 
احلق االدبي واالخالقي للنجوم 

أكدت أنها عادت للفن لتقدم أعماال محترمة ال تخدش الحياء

مشاعل: لست »طقاقة«.. وأتفوق 
على أصالة في األغنية الخليجية

أكدت املطربة السعودية مشاعل أنها تتفوق على املطربة السورية 
أصالة في الغناء اخلليجي، مؤكدة ان القادر على متييز قدرات الفنان 
في اجادة اللهجة هو املسرح ال االستديو. وقالت: أصالة تغني باللهجة 
اخلليجي���ة، وجتيدها بالطبع على صعيد االلبومات، لكنها ال جتيد 

.Live �الغناء اخلليجي في احلفالت ال
وأضافت في حديث مع مجلة »زهرة اخلليج«: ال ميكن الثنني ان 
يختلفا في روعة صوت أصالة، لكنها ليست خليجية، أما أنا فعلى 
الرغم من أنني لس���ت خليجية، فانني أصنف نفس���ي بني الفنانات 

اخلليجيات.
وأوضحت مشاعل أنها ال تشعر بالضيق من لفظ »الطقاقة« الذي 
يطلقه البعض في االمارات واخلليج على املطربات، قائلة: »الطقاقة« 
ليست من تغني، بل ان »الطقاقة« هي من تطلق الطار، واخلالف كبير 
بني االثنتني، لك���ن القدماء اليزالون يصفون كل من تعمل في املهن 

الفنية في االعراس بهذه الصفة، لكن ال تضايقني هذه التسمية.
وحول مدى ارتباطها بوطنها األم لبنان، قالت مشاعل: بلدي ولن 
أنساه، وأنا أفتخر بأنني لبنانية، لكني أيضا أعيش في السعودية، 
وأفتخ���ر بأنهم يلقبونني بالفنانة الس���عودية، وتربيت على الفن 
اخلليجي، وبعد أن ثبت قدمي في اللون اخلليجي بشكل صحيح، ال 

مانع من أن أغني لبنانيا.

هيفاء وهبي و»زازا«: أمومة مع وقف التنفيذ!

جد زينب الذي تربطه عالقة قوية 
الذي ساعد  السياس���يني  بأحد 
في إصدار قرار يقضي بحرمان 
هيفاءء م���ن ابنتها من دون أي 
نص أو دستور يوضح سبب هذا 
احلرمان. إذ أخذ اجلد على عاتقه 
تربية زينب في منزله الكائن في 
النبطية جنوب لبنان.  منطقة 
ومنذ ذلك احلني، لم تفلح جميع 
محاوالت هيفاءء لرؤية ابنتها. 

إذ مينع اجلد حدوث ذلك.
 وكانت جريدة »عني« املصرية 
قد نشرت حوارا لهيفاء صرحت 
فيه بأنه ليس لديها ابنة تدعى 
زينب. مما شّكل صدمة للجميع، 
كون هيفاءء سبق أن أطلت منذ 
سنوات في برنامج »ساعة بقرب 
احلبيب« مع طوني خليفة وبكت 
عندما سألها عن »زازا«. وعندما 
اتهم بعضه���م اجلريدة بتلفيق 
اخلبر، أكد مسؤول القسم الفني أن 
لديهم تسجيال كامال بتصريحات 

هيفاءء في هذا الشأن.

من طفلتها، وأضافت: »ال أستطيع 
أن أصف لكم احتراقي ولوعتي 
كأم أخ���ذوا منها طفلتها. أعظم 
عاطفة ف���ي الكون هي حنني أم 

إلى طفلها«.
وروت هيفاءء � كما صّرحت 
ملجل���ة »اس���تجواب« � قصتها 
الذي  اللبناني نصر فياض  مع 
تزوجته زواجا تقليديا وهي في 
ال� 18 من عمرها وسافرت معه إلى 
أفريقيا حيث كان يعمل وباريس. 
وخالل فترة حملها األخيرة، عادت 
إلى لبنان حيث وضعت طفلتها 
في بيروت بعد مش���اكل عديدة 
مع زوجها في أفريقيا. وتضيف: 
»بعدها، تطّلقت وخطفوا مني 
ابنتي. وأنا اليوم بانتظار حكم 

احملكمة في احلضانة«.
التي  ولم تس���تطع هيفاءء 
الت���زال منذ ع���ام 1996 تنتظر 
قرارا بحضانة ابنتها، أن تنصفها 
احملكمة التي يبدو أنها قفزت فوق 
الشرع والقانون، نظرا إلى سلطة 

ان زينب توسطت لدى أصدقاء 
مش���تركني لرؤية والدتها، لكن 
هيفاء رفضت ذلك.  وتعود قصة 
حرمان هيفاءء من ابنتها إلى عام 
1996 وفق ما روته هي للزميل 
ربيع فران في حديث معها ملجلة 
»استجواب« الصادرة بتاريخ 2 
أبريل 1996. وقد خص موقع »أنا 
زهرة« بص���ورة نادرة لهيفاءء 
التي أطلقت  ابنتها زين���ب  مع 
عليها هذا االسم ألنها ولدت في 

عاشوراء.
 فقد أوقفت هيفاءء في تلك 
الس���نة كل نش���اطها رغم أنها 
كانت في بداية مشوار النجومية 
واألضواء، وكانت بحاجة لتكثيف 
ظهوره���ا، لك���ن حرمانها من 
حقها في األمومة جعلها تعّلق 
كل مش���اريعها من أجل مطلب 
ش���رعي وقانوني هو حضانة 
ابنتها الت���ي حرمت منها، وكما 
روت القصة، فإنه بعد انفصالها 
عن زوجها نصر فياض، حرمت 

من���ذ ظهور املطرب���ة هيفاء 
وهبي على الساحة الفنية وهي 
مالئ���ة الدنيا وش���اغلة الناس 
بجمالها الوحش���ي. جمال لفت 
األنظار من���ذ أن أطلت كموديل 
في بعض الكليبات واإلعالنات 
التجارية قبل أن حتترف الغناء، 
وتصبح من جنمات الصف األول، 
تنافس أهم فنانات جيلها على 
املرتبة األولى. ورغم أنها لم تكن 
يوما صاحبة صوت أو موهبة، إال 
أنها استطاعت أن تكون ظاهرة 
فنية قلدتها كثيرات، وأصبحت 
منوذجا للجمال تبحث عنه املرأة 
ويرغب فيه الرجل.  لكن ماذا عن 
األمومة التي حرمت منها هيفاء 
رغم أنها أم لفتاة تبلغ اليوم 18 
عاما، ولم تشاهدها منذ أن كانت 
في س���نتها الثانية. وكل ذنبها 
أنها اختارت أن تس���لك طريق 
الفن في وقت ال يوجد أي قانون 
يحرم على األم رؤية أبنائها مهما 
كانت مهنته���ا. وألنها � هيفاء � 
جميلة جميالت عصرها بال منازع 
وهي أيضا أجمل األمهات رغم أنها 
تعيش أمومة مع وقف التنفيذ، 
فقد شغلت هي وابنتها زينب أو 
»زازا« � كما كانت تدّلعها � جميع 
الوس���ائل اإلعالمية. وقد شكل 
املوضوع مادة خصبة للحديث 
عن تلك االبنة التي بقيت مجهولة 
لدى الصحافة ولم يستطع أحد 
العثور على أي صورة جتمع األم 
بابنتها في وقت استطاع موقع 
»أنا زهرة« االنفراد واحلصول 
على صورة يعود تاريخها إلى 

عام 1996 جتمع األم بابنتها.
 ومن���ذ نحو ثالثة أش���هر، 
شغلت »زازا« الصحافة العربية 
حني قيل انها تزوجت ولم تدع 
والدتها إلى زفافها. لكن قيل أيضا 

عبدالرحمن العطار

العطار.. »غمض عيونه«

»المواطن إكس« في انتظار التصاريح
كشف املخرج إسالم 
ان���ه ينتظ���ر  خي���ري 
اس���تخراج تصاري���ح 
التصوي���ر اخلارج���ي 
الداخلي���ة  م���ن وزارة 
لبدء تصوير مسلسله 
»املواطن إكس«، وأضاف، 
بحسب صحيفة »اليوم 
الس���ابع« املصرية: في 
ح���ال تأخير التصاريح 
أو إعاقة خروجها سيتم 
تصوير مشاهد املسلسل 
في أحد االستديوهات، 
وذلك نظرا لتوتر الوضع 

االمني حاليا في الشوارع وامليادين.
يذكر ان مسلسل »املواطن اكس«، من تأليف محمد ناير 
وإخراج اسالم خيري بطولة محمود عبداملغني وروبي وباسم 

سمرة، ويوسف الشريف ويوسف فوزي.

بشار جاسم
انتهى الفنان الشاب عبدالرحمن العطار من تسجيل 
اغنية س���ينغل جديدة بعن���وان »غمض عيونك« وهي 
من كلمات فه���د ناصر وأحلان محمد غ���ازي وتوزيع 
جراح الصايغ ومكساج ربيع الصيداوي، وعن االغنية 
يقول العطار: س���جلت هذه االغنية قبل ايام الن فكرة 
الكلمات واللحن عجبتني وايد وامتنى ان حتوز اعجاب 
املستمعني حيث ان اذاعة املارينا وكويت اف ام ستبثها 

بعد اسبوع.
وكلمات االغنية تقول:

غمض عيونك.. دنيتي هذي بدونك ظلمة.. وما اشوف 
ان���ا يا نظر عيني.. انت قلي يا بعد عمري وش���لونك.. 

اشتاق لك حيل وهذا اللي مغلبني.

روبي

النوري يفشل في جمع دريد لحام 
وياسر العظمة بـ »طالع الفضة«

كش����ف الفن����ان دريد 
حلام ان اعتذاره عن عدم 
املش����اركة في مسلس����ل 
الفضة«، ال عالقة  »طالع 
له باعتذار الفنان ياس����ر 
العظمة عن عدم املشاركة 
في نف����س العم����ل، لكن 
الس����بب يرج����ع الى أن 
الدور ال يناس����به، على 
الرغم من ترحيبه الشديد 
في البداية. وأشار الى ان 
جتسيده شخصية يهودية 
ف����ي العمل ال ميثل له أي 

حساسية.
الفن����ان دريد  وأك����د 
حلام، في تصريح ملوقع 
mbc.net، ان انس����حابه 
م����ن العم����ل ال عالقة له 
الفنان ياس����ر  باعت����ذار 
العظمة، مب����ررا اعتذاره 
ب����أن الدور ال يناس����به، 
وانه ال ينسجم معه، بعد 
أن قرأه على الورق، رغم 
أنه رحب كثيرا باملوضوع 
في البداية، وكان سعيدا 
بترشيحه من قبل املخرج 
الدين س����بيعي  س����يف 

والفنان النوري.
انه كان  وكشف حلام 
من املفترض ان يجس����د 
خالل العمل دور شخص 
يهودي، واستطرد قائال: 
لم تكن هناك أي حساسية 
بالنس����بة الى جتسيدي 
شخصية رجل يهودي، ألن 
الدمشقيني كانوا  اليهود 
يعيشون بيننا في السابق، 
وكانوا جيراننا في احلي 

الذي كنا نقطن فيه.


