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فنـوناالثنني ٥ ابريل ٢٠٢١

منى حسني: اعتذرت عن العمل مع غادة عبدالرازق!
دعاء خطاب

@Doua_khattab

أعربت الفنانة منى حسني عن سعادتها بنجاح 
دور «موزة» في مسلسل «محمد علي رود»، 
مؤكدة أنها وفريــق العمل لم يتوقعوا كل 
هذا النجاح، وقالت خالل حديثها مع «األنباء» 
أن ارتباطها بالعمل في الكويت حال دون 
مشاركتها النجمة املصرية غادة عبدالرازق 
في أحد األعمال، كما أوضحت إجادتها للهجة 
الكويتية أكثر من املصرية األم، ووصفت حسني 
عالقتها بالوسط الفني بالهادئة والبعيدة عن 
املشاكل رغم تفضيلها للصداقات من خارج 
الوسط، واوضحت أن دخلها من التمثيل جيد 
وال يدفعها للبحث عن «بيزنس» خاص، وحتدثت 
عن طموحها الفني وأعمالها القادمة، وإلى 

نص احلوار:

كيف رأيِت أصداء مسلسل «محمد علي 
رود» ودورك في العمل؟

٭ بذلنا كفريق عمل جهدا كبيرا في 
مسلسل «محمد علي رود»، وهذا ما 
أدى إلى النجاح الذي حققه العمل، 
وما كنا نتوقع جناح املسلسل لهذه 
الدرجــة، ولكن احلمــد هللا، كما أن 
«محمد علي رود» بالنســبة لي هو 
نقلة، ألن دوري فيه هو من األدوار 
التي جسدتها من داخلي وبكل طاقتي، 
ووضعت فيه كل مجهودي، كما أنني 
أحببت جدا شخصية «موزة»، وعشت 
معها احلالة التي كانت تعيشها ضمن 
األحداث، ولذلــك صدقها اجلمهور، 
وجنح الدور، كما جنح املسلسل ككل.

كيف ترين أصداء الثنائيات؟
٭ الثنائيــات هي وضــع مختلف، 
نستطيع أن نعتبرها شيئا «اليت» 
أو خفيفــا، فهي عبارة عن محتوى 
كوميدي، تستطيع الناس مشاهدته 
بعــد الفطــور، مــن باب الوناســة 

والسعادة.

ماذا عن جديدك خالل الفترة املقبلة؟
٭ أجهز حاليا لشيء جديد ومختلف 
جدا عن دوري في مسلسل «محمد 
علي رود»، وأبحث حاليا عن أفكار 
غير التــي قدمتها، كما أنني أحاول 

أن تكون اختياراتي متنوعة.

ما أكثر األدوار التي تفضلينها وتشعرين 

قرار اعتزال مؤقت آنذاك.. كيف ترين 
هذه الفترة؟

٭ أنا اعتبر «الشــللية» سالحا ذا 
حديــن، ففي بعض األحيان تكون 
مفيدة، وفــي البعض اآلخر تكون 
مضــرة، فمثــال في املاضــي كانت 
«الشللية» مضرة لبعض الفنانني، 
أمــا حاليــا فال تعتبــر مضرة، بل 
بالعكــس فإذا كان هناك «جروب» 
أو مجموعة من الفنانني يتعاونون 
مع بعضهم بعضا واجلمهور أحبهم 

بأنها قريبة منك؟
األدوار  أن  مؤخــرا  اكتشــفت  ٭ 
الشــديدة» واملركبــة  «العصبيــة 
تناسبني أكثر من األدوار الرومانسية 
التــي تكون فيها الفتاة حنونة وما 
إلى ذلك، فأصبحــت هذه األدوار ال 
تســتهويني حاليا، كما أنني أحب 
األدوار التــي تكــون بهــا صعوبة 

وتفاصيل أكثر.

بعد اتهامات «الشللية» وما أعقبها من 

علــى ذلك الوضع كـ «دويتو» فلَم 
ال يستمرون في هذا؟

تقيمني عالقتك بزمالئك في  كيف 
الوسط الفني الفترة احلالية؟

٭ عالقتــي بالوســط الفني حاليا 
هادئة، وال يوجــد لدي خالف مع 
أحد، ومن لديــه خالف معي فهذه 
مشكلته، ولكنني ال يوجد لدي أي 

خالف مع أي شخص.

هل تفضلني أن تكون صداقاتك من 
داخل الوسط الفني أم من خارجه؟

٭ في احلقيقة أفضل أن تكون لي 
صداقات من خارج الوسط الفني.

بعد جناحك في الكويت وكونك مصرية 
اجلنسية.. ملاذا لم تتجهي إلى التمثيل 

في مصر؟
٭ صراحة كان هناك مشروع متثيل 
فــي مصر، ولكــن ظروفي في تلك 
الفترة التي عرض علي هذا العرض 
منعتني من ذلك، ألنني كنت ملتزمة 
بتصوير فــي الكويت، ومت طلبي 
آنذاك للتصويــر ملدة ٩٠ يوما في 
أحد األعمال الفنية مع الفنانة غادة 
عبدالرازق لكنني لم استطع، ولكن 
مــن املمكن أن يكــون هناك اجتاه 
للتمثيل في مصر في املستقبل، كما 
توجد لــدي صداقات وتواصل مع 
فنانني مصريني، حتى أنني تلقيت 
بعــض العــروض ولكننــي حاليا 
مرتبطــة باخلليج، كما أن لهجتي 
اخلليجية التــي أؤدي بها أدواري 
جيدة، بخالف لهجتي املصرية التي 
حتتاج إلى تدريب، وإذا كان هناك 
نصيب في العمل في مصر فسوف 

يكون ذلك.

معظم العاملني في الوسط يكون لديهم 
مصادر دخل أخرى.. أين أنت من ذلك؟

٭ مصدر دخلي الوحيد هو التمثيل، 
فالتمثيــل فــي نظــري هــو مهنة 
متدرجة مثل أي مهنة أخرى، يبدأ 
الشخص في بادئ األمر بالقليل من 
املــال، وبعد ذلك باملجهود والعمل 
يزيد الدخــل تدريجيا، وأنا حاليا 
وصلت إلى أجر «جيد» أســتطيع 
من خالله أن أعيش به حياة جيدة.

إلى ماذا تطمحني؟
٭ ال يوجــد طمــوح فــي الفــن، 
فطموحي في الفن ال اســتطيع أن 
أراه، كمــا أنني ليســت لدي نهاية 
لذلك، وأعتقد أنني حاليا بدأت أسير 
على الطريق الصحيح الذي رسمته 

لنفسي.

أكدت لـ «األنباء» أنها ترى «الشللية» في الوسط الفني مفيدة

منى بشخصية «موزة» في «محمد علي روود»

(زين عالم) الزميلة دعاء خطاب مع الفنانة منى حسني 

لهجتي املصرية بحاجة لتدريب.. وأفّضل األدوار املركبة
جناح «محمد علي رود» فاق التوقعات وطموحي ال سقف له
ن لي حياة كرمية ولم أفكر في «البيزنس» التمثيل يؤمِّ

ملشاهدة الڤيديو

عبدالرضا: أستعد لـ «عالقون ٢» وأّجلت «كذبة أبريل»
ياسر العيلة

الفنان واملنتج واملخرج عبداهللا 
عبدالرضا يغيب عن دراما رمضان 
املقبــل بالرغــم من النجــاح الكبير 
الــذي حققــه مــن خالل شــخصية 
«ســليمان» التي قدمها في رمضان 
املاضي من خالل مسلسل «في ذاكرة 
الظل»، بينما تواجد عبدالرضا خارج 
املوسم الرمضاني من خالل مسلسل 
«عالقون» الذي قام بإنتاجه وشارك 
في بطولته وحقق نســب مشــاهدة 

عالية الفترة األخيرة.
«األنباء» هاتفت عبداهللا عبدالرضا 
وحدثنا عن سبب غيابه، فقال: كان 
من املفترض أن أصور مسلسال جديدا 
مــن انتاجي بعنــوان «كذبة أبريل» 
مــن تأليــف عبدالرحمن أشــكناني 
وإخــراج خالــد جمال، لكــن قررت 
تأجيل التصوير خوفا من أي تداعيات 
أو تطــورات حتدث بســبب جائحة 
كورونــا، خاصة فــي وجود احلظر 
اجلزئي الذي تشهده الكويت حاليا، 
وال احد يعلم مــاذا تخبئ لنا األيام 
املقبلة لذلك قررت التأجيل حتى شهر 

يونيــو املقبل، بعد شــهر رمضان، 
مضيفا: «كذبة أبريل» مسلســل من 
٣٠ حلقة، ويشــاركني البطولة فيه 
نخبة من الفنانني مثل باسمة حمادة 
وشيماء علي وعبداهللا بهمن وشيماء 
ســليمان وإميان احلسيني وناصر 

الدوسري.

وعن حقيقة وجود جزء ثان من 
مسلسل «عالقون» بعد النجاح الكبير 
الذي حققه اجلزء األول مؤخرا، قال: 
بالفعــل هناك جزء ثان وجزء ثالث 
وذلك بعد النجاح الكاسح الذي حققه 
العمــل على منصــة ابوظبي، حيث 
احتل قائمة األعلى مشاهدة، مشيرا 

الى أن اجلزأين اجلديدين من املسلسل 
سيكونان بنفس جنوم اجلزء األول 
مع إضافة اسماء جديدة معهم بقيادة 
املخرج عباس اليوسفي، كاشفا عن 
أن اجلزء الثاني من «عالقون» يتكون 
من ٨ حلقات، وأحداثه تتناول ما بعد 
احداث اجلزء األول، أما اجلزء الثالث 
فيدور حول ما حدث مع الشخصيات 
قبل اجلزء األول، الفتا الى أن الفنان 
عبداهللا التركماني شــارك في كتابة 

هذين اجلزأين.
وحول مــا لديه من أعمال خارج 
املوسم الرمضاني بخالف «عالقون»، 
رد: عندي مسلسل جديد سوف نبدأ 
تصويره بعد رمضان بعنوان «مالك 
رحمة»، وهو عمل موسمي يعرض 
خــارج رمضــان، من تأليــف أحمد 

العوضي واخراج محمد سمير.
وعن أعماله املسرحية قال عبداهللا: 
 «I wish» عندنــا عروض ملســرحية
في الشارقة بدولة االمارات العربية، 
وأيضا سنبدأ عرضها في الكويت في 
حالة مت السماح بالعودة مع التعديل 
على املمثلني الذين شاركوا في بطولة 

العمل من قبل.

أكد لـ «األنباء» أنه لم يشارك في السباق الرمضاني خوفاً من تداعيات «كورونا»

سعد الفرج شخصية مهرجان 
الكويت للسينما اجلديدة

أكد رئيس قطاع الســينما في نقابة 
الفنــان عبدالعزيز  الفنانني واإلعالميني 
الصايغ أن النجم القدير سعد الفرج سيكون 
شخصية مهرجان الكويت للسينما اجلديدة 
الذي ستقيمه النقابة من خالل قطاع السينما 

في الفترة من ٢٥ - ٢٧ مايو املقبل.
وأشار الصايغ الى أن الفرج يعتبر احد 
ابرز رواد السينما الكويتية منذ فيلم «بس 
يا بحر» وصوال الى «تورا بورا»، وله كم 
آخر من النتاجات السينمائية التي رسخت 
حضوره وبصمته، باالضافة الى مسيرته 
الفنية الشاملة املقرونة باالبداع والتفرد.

من جانبه، بعث النجم القدير سعد الفرج 
بكلمة الى ادارة املهرجــان ابدى خاللها 
موافقته على املشــاركة في فعاليات هذا 
العرس السينمائي الذي يشكل احد اجنازات 

نقابة السينمائيني واإلعالميني في الكويت، 
كما شدد على أهمية منح مساحات اكبر 
حلضور شباب السينما اجلديدة في الكويت 
لتحقيق حضورهم من خالل هذه املنصة 
السينمائية اجلديدة. ودعا الفرج في كلمته 
الى تقدمي مزيد من الدعم واإلسناد للسينما 
الكويتية ولصناعة الفنون بشكل عام في 
الكويت لتعود راية الكويت خفاقة في احملافل 

واملهرجانات السينمائية حول العالم. 
وميتلك النجم القدير سعد الفرج تاريخ 
ومسيرة ســينمائية عامرة باالجنازات 
والبصمات من بينها أفالم «بس يا بحر، 
تورا بورا، الســدرة، وشــباب شياب»، 
باالضافة ملسيرة فنية خصبة باالجنازات 
والبصمات اخلالدة في ذاكرة املشــاهد 

الكويتي واخلليجي والعربي.

رشا سالم:  «االستئناف» يتميز بالعفوية

هيا القاسم: انتظروني
بحّلة جديدة بعد رمضان

بشار جاسم

عبرت احملامية واإلعالمية 
رشــا ســالم عــن ســعادتها 
بنجاح برنامج «االستئناف» 
الذي يعرض علــى تلفزيون 
الشاهد والذي اعتقد البعض 
أنــه برنامــج قانونــي بحت، 
مؤكدة أنها حددت االســم مع 
فكرة البرنامــج القائمة على 
استئناف األحكام التي تصدر 
من الشارع ضد ضيوفها ليحق 
لهم الدفاع عن انفسهم والرد 
علــى تلك االحــكام من خالل 

البرنامج.
وتضيــف: ومــن جانــب 
آخر، يحــق كذلك للضيف ان 
يستأنف دور أي جهة يرى انها 
مقصرة في جانب ما على حسب 
تخصصه أو دوره باملجتمع، 
فكرسي االستئناف للدفاع عن 

احلقوق أو التهم املوجهة للضيف.
وأشارت رشــا الى أن البرنامج متنوع 
واستضافت العديد من الشخصيات بشتى 
املجاالت وأصحاب الكفاءات الصغيرة قبل 
الكبيرة، مشيرة إلى أن همها األول واألخير 
ان تلك الشــخصيات تقــدم محتوى جيدا 
يفيد املشــاهد من خالل الطرح واالســئلة 
واالجوبــة، وأن يكــون احلديث من القلب 
إلى القلب وان االحترام متبادل بينها وبني 

ضيوفها في البرنامج.
وعمــا مييزها كإعالميــة، قالت: أمتيز 
مــن خالل البرنامج بالعفوية، وهذه كلمة 
أسمعها دائما، خصوصا أنني ال أذكر أسماء 
اذا وجهت نقدا لبعض الشخصيات والوزراء 

فيتم التوجيه بأدب واحترام دون التطرق 
لشخوصهم، وهذا دور اإلعالم سواء تلفزيون 
أو صحافة لتصحيح أي اعوجاج موجود، 
وهللا احلمــد هنــاك ردود أفعال كبيرة من 
اجلهات التي مت إرسال رسائل لها من خالل 
البرنامج، وهذا أمر يسعدني ويسعد فريق 
عمل البرنامج الذي سيتوقف بثه في شهر 
رمضان ويعاود بثه مطلع شهر أغسطس 
املقبل، وأسأل اهللا العظيم ان يوفقني في 
طريقي ومشواري االعالمي مبا فيه مصلحة 

للمجتمع.
يذكر أن برنامج «االستئناف» يعرض من 
الساعة ١٠:١٥pm لغاية ١٠:٤٥ ومدته نصف 

ساعة من األحد الى اخلميس.

مفرح الشمري

أكدت املذيعة البحرينية هيا القاسم لـ«األنباء»، أن 
برنامج «وطني»الذي يعرض على شاشة مملكة البحرين 
أضاف الكثير لرصيدها اإلعالمي وتعتبره من البرامج 
التي تعتز بتقدميــه مع زمالئها فواز العبداهللا 
وبسام البدوي ورقية محسن وبإشراف عزة 
ثاني واخراج عبدالرحمن املناعي خصوصا 
انه يضم نخبة جيدة من املعدين املتألقني.

وأشارت املذيعة هيا القاسم إلى انها 
تفضل ان تكون بعيدة عن الشاشــة 
في شــهر رمضان وذلك ملا في هذا 
الشهر من مشاعر دينية وروحانية 
تفضــل ان تقضيهــا بالقرب من 
األهل بعيدا عن اإلعالم وأضوائه، 
مشــيرة الى أنهــا فرصة لكي 
تأخذ قســطا من الراحة بعد 
صخب املعارك وكذلك لتتمكن 
مــن التحضيــر لبرامج ذات 
قيمة يحب املشاهد البحريني 
واخلليجي والعربي مشاهدتها 
بعد شــهر رمضــان، واعدة 
جمهورهــا بأن تطــل عليهم 
بحلة جديدة، متمنية أن يعطى 
كل ذي حــق حقــه وأن يرفع 
اهللا عنــا وعن العالــم الوباء 
والبالء ويزيل الغمة، ويكتب 
لألمة اإلسالمية النصر والثبات 

وألوطاننا التقدم والتمكني.

يبث على تلفزيون الشاهد

منى زكي: مررنا بظروف 
صعبة في «لعبة نيوتن»!

القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانة منى زكي عن مالمح شــخصيتها التي جتسدها في 
مسلســل «لعبة نيوتن»، حيث قالت إنها مازالت تصور مشــاهدها إلى 
اآلن، وتتوقع انتهاء التصوير بداية رمضان أو منتصفه، الفتة الى انه 
مت تصوير العديد من املشاهد بأميركا في لوس أجنيليس وكاليفورنيا 
مــا جعل تكلفــة التصوير باهظة مع املرور بظــروف صعبة إلجراءات 

جائحة كورونا.
وعن دورها في «لعبة نيوتن» الذي سيعرض رمضان املقبل، قالت 
منى في برنامج «مســاء دي إم سي»: «سعيدة بالتجربة، وإن شاء اهللا 
يعجب الناس، واملسلسل مت تصويره بطريقة بسيطة، وأجسد دور «هنا» 
وهي شخصية مركبة كبرت وتربت بطريقة معينة وتعرضت لضغوط 
نفسية ساهمت في تغيير شخصيتها التي تغيرت من حسن ألحسن».


