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عبدالرحمن الدّين: «OFM» جتعلني أغرد خارج السرب

سماح جمال

كشف اإلعالمي عبدالرحمن الدين عن 
حتضيراته لبرنامج تلفزيوني جديد، 
وصــرح في حواره لـ «األنباء» عن 
العالقة التي تربطه مبحطة «أو أف 
أم» والتي وصلت إلى مرحلة العشق، 
كونها منحته املجال للتغريد خارج 
السرب وتقدمي أفضل ما لديه، كما 
تطرق الدين في حديثه الى برنامجه 
اإلذاعــي «بعثــة»، كما تطــرق إلى 
محاور أخرى، وفيما يلي التفاصيل:

كلمنا عن البرنامج اإلذاعي اجلديد؟
٭ برنامــج «بعثة» يتنــاول حياة 
الطالــب املبتعث مــن كل النواحي 
والتفاصيل، وحرصنا في إذاعة «أو 
أف أم» على ان نتناول تفاصيل هذه 
الشريحة، وتشاركني التقدمي الزميلة 
حنان املهدي، ومخرج البرنامج جابر 
الكاســر الــذي دائما مــا نعمل معا 
وجمعنا عددا من املشاريع العديدة، 
وحرصنا على أن نكون كفريق عمل 

على نفس الوتيرة واإليقاع.

كيف وجدت جتربتك األولى مع الفنانة 
حنان املهدي؟

٭ هــذه هــي جتربتهــا األولى في 
التقدمي، وفخور بهذا الصوت اجلميل، 
وهــي فنانة موهوبــة وجميلة في 
التمثيل املســرحي والســينمائي، 
واغتنمنا الفرصة لتكون معنا في 
اإلذاعــة، وبعــد جتربتها في تقدمي 
الفالشــات والفويس أوفر ســعيد 

بتواجدها معنا. 

ما الذي شجعك على تقدمي هذا البرنامج؟
٭ نوعية مختلفة عما اعتدت على 
تقدميــه في الســنوات األخيرة في 
التلفزيون أو اإلذاعة، وكونه يتناول 
الطالب املبتعثني وجدت أنه فرصة 
مهمــة، خاصة أننــي أصبحت لدي 
خبرة في هذا املجال بعد أن حصلت 

على املاجستير في بريطانيا. 

محطة «أو أف أم» تعني لك الكثير؟
٭ أعشــقها ودائما متنحني املجال 
ألغرد خارج السرب، وكل الدعم الذي 
أحظى به من كل العاملني في احملطة، 
خاصة املدير العام للمحطة األستاذ 
ســعد الفندي، وحرصه على تبني 
أفكاري وأن أقدمها بالشكل املناسب.

هل من مشاريع لبرامج تلفزيونية قريبا؟
٭ أحضر حاليا ملشروع جديد، ولكن 
ما زالت حتضيراته مستمرة وال أود 

اإلعالن عن تفاصيلها اآلن، وكما بات 
يعلم األغلب أنني أصبحت حريصا 
سنويا على تقدمي برنامج تلفزيوني 
واحد أضــع فيه كل ثقلــي، وباقي 
السنة أفّضل التواجد في اإلذاعة التي 
صقلت عضالتي وقدراتي اإلعالمية. 

بني اإلذاعة والتلفزيون نرى اختالفا 
كبيرا في طريقة ونوعية احملتوى 

الذي تقدمه، فهل هذا متعّمد؟ 
٭ أحــرص دائما علــى أن يكون 
هنــاك تنــوع بــني احملتــوى في 
اإلذاعــة والتلفزيــون، فعادة ما 
يكون الشخص الذي يستمع إلى 
اإلذاعة شــخصا كثيــر الترحال 
ألن  مســتعد  وغيــر  والتنقــل 
يسمع إلى محتوى دسم ويفضل 
محتــوى بســيطا، أما املســتمع 
التلفزيوني فغالبا ما يكون جالسا 
في املنزل وقادرا على اســتقبال 
احملتوى الدســم أكثر، ولذلك كال 
اجلهازيــن يختلفــان عن بعض، 
وكلنا في حياتنا منيل إلى التنوع 

واالختالفات بني املزح واجلد. 

البودكاستات،  انتشار  ما رأيك في 
وهل تفكر في تقدمي هذه التجربة؟

٭ قلبا وقالبا أنا مع هذه النوعية 
من االختيــارات ونتبنى أســلوبا 
عامليــا مهمــا، ومــا يقــارب عامني 
ونحن في هذا املجال وهذه النوعية 
مــن البودكاســتات تعتمــد بحكم 
بســاطة الديكــور علــى احملتوى 
الذي يقدم وتكون بسيطة واقرب 
إلى الفضفضة، كما أنها تسهم في 
تطوير شكل احلوارات التي كانت 
متــر بوعكة صحيــة وال يوجد ما 
مينع من تقدميهــا، وبالطبع لدي 
تطلع لتجربة كل القوالب اإلعالمية، 
ولكن حاليا ال يوجد مشروع لدي 

لتقدمي بودكاست.

للمجال مجددا  للعودة  هل من نية 
كممثل أو مطرب؟ 

٭ اجلمهور كثيرا ما يســألني عن 
العــودة للتمثيل والغنــاء، ولكن 
شخصيا أجد أنني عندما ركزت على 
املجال اإلعالمي كنت أكثر احترافية 
ونضوجا وثقة في احملتوى الذي 
اقدمه، والتجربة في الغناء والتمثيل 
كانت أمرا البد منه، وبالطبع أصبت 
وأخطــأت، ولكن حاليــا أجد أنني 
تخطيت مرحلــة التجربة وأفضل 
التركيز، وال يوجد مشروع لتقدميه، 
ولكن هذا ال مينع من أنني قد أشارك 

في االحتفاالت الوطنية.

أكد لـ«األنباء« أنه يُحّضر لبرنامج تلفزيوني جديد

ال مشـاريع لعودتـي إلـى التمثيـل أو الغنـاء حاليًاسعيد مبشاركة حنان املهدي بتقدمي برنامج «بعثة»

مسرحية «الشحاتني».. ضمن «موسم الرياض»
عبداحلميد اخلطيب

يواصل فريق مســرحية 
الفنية  «الشحاتني» جولتهم 
في املنطقة لتقدمي عروضهم 
وسط إقبال جماهيري كبير، 
فبعــد النجاح الذي حصدوه 
يوليــو املاضي على مســرح 
كتــارا بالعاصمــة القطريــة 
(الدوحــة)، والنجــاح فــي 
الكويت على مســرح الراحل 
الشيخ دعيج اخلليفة بجمعية 
شــرق، يحطون الرحال هذه 
املــرة فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية إلمتاع اجلمهور 
بجرعة كوميدية راقية ضمن 

أنشطة «موسم الرياض».
وأعلــن الفنــان مشــاري 
املجيبل أن عروض الرياض 
ســتبدأ األربعــاء املقبــل (٧
اجلاري)، وتســتمر حتى ١٢

اجلاري على مســرح «محمد 
العلي» فــي منطقة بوليفارد 
ريــاض ســيتي، الفتــا الــى 

فيه هربا من رجال الشرطة، 
فلــم يجدوا ســوى مســرح 
قدمي مهجور ليســكنوا فيه، 
ولكن يكتشــف احد الضباط 
موهبتهــم، وبدال من القبض 
عليهــم يشــاركهم هوايتهم 

محمد راشــد احلملي، وإنتاج 
مجموعة املرايا لإلنتاج الفني، 
الفرج وهند  وبطولة: سلطان 
البلوشــي ومحمــد عاشــور 
ومشاري املجيبل وبشار اجلزاف 
وشمالن املجيبل وغالية ودانة.

وجتســيدهم لبعض األدوار 
الفنية، مع تسليط الضوء على 

العديد من الرسائل الهادفة.
جدير بالذكر أن مســرحية 
«الشحاتني» من تأليف الكاتب 
القديــر بدر محــارب، وإخراج 

العروض تبدأ األربعاء املقبل وتستمر حتى ١٢ اجلاري

مشاري املجيبل ومبارك املانع في املسرحية

انــه مت فتــح شــباك التذاكر 
لــكل الراغبــني فــي حضور 
الكوميدية  هــذه املســرحية 
الهادفــة والتي تدور أحداثها 
حول مجموعة من الشحاتني 
يبحثون عن مأوى يختبئون 

سهير رمزي «أم البنات» 
القاهرة - محمد صالح 

الفنانة ســهير رمزي حرصت على اللقاء بالفنانات الشابات 
هاجر الشرنوبي وسارة سالمة ومنة عرفة وديانا هشام وسيلني 
عبدالعزيز للتعرف عليهن وكسر حاجز الغربة والرهبة بينهن، 
ألنها ستجسد شخصية أمهن جميعا في مسلسل «أم البنات». 

املسلسل مكون من ٣٠ حلقة، ويبرز أهمية وقيمة الفتاة وحجم 
حتملها املسؤولية بشكل يفوق قدرة الشاب خالل نشأتها وسط 
أسرة ملتزمة أخالقيا، ويشارك في بطولته: ناصر سيف وسامية 
الطرابلســي ومحمد مهــران، فكرة وإخراج عبدالعزيز حشــاد، 
سيناريو وحوار أحمد صبحي ورامي عاطف وعمرو هاني، ومن 
املقرر عرضه عبر إحدى القنوات التلفزيونية خالل فبراير املقبل. 
وكانت سهير رمزي قد عادت العام املاضي إلى الساحة الدرامية 
من خالل املسلســل الكوميــدي «القاتل الذي أحبنــي»، بطولة: 
هاني رمزي وأحمد فؤاد سليم، بعد غياب دام لنحو ٥ أعوام منذ 

مسلسل «قصر العشاق».

عبداحلميد اخلطيب

«من بداية مشواري الفني تتلمذت على 
يــد كبار جنوم اخلليج والكويت، أســماء 
لهــا تاريخها، كبرت معهــا وتعلمت منهم 
احترام الوقت وتقديــر الزمالء واالهتمام 
باألداء»، هذا مــا أكدته الفنانة ملياء طارق 
عنــد احلديث عن عودتها الى التعاون مع 
«أبناء املنصور» الفنانني القديرين محمد 
وحسني املنصور في عملهما اجلديد «عزيز 
الروح»، وقالت: رديت للشــغل مع «أبناء 
املنصور» في «عزيز الروح» بعد ٢١ سنة، 
حيــث كان آخــر تعاون بيننا فــي «القدر 

احملتوم» عام ٢٠٠١، وما عندي شك في أن 
العمل اجلديد سيكون من األعمال الناجحة 

في كل النواحي.
واضافت: «تربيت مع أبناء املنصور وبني 
عيالهم، واحس إني بنتهم»، وعندما اذهب 
الى لوكيشن التصوير أقول «رايحه بيتي»، 
مؤكدة أنها حترص على انتقاء أدوارها وليس 
التواجد من أجل التواجد، وأوضحت خالل 
اســتضافتها في برنامج «ليالي الكويت»: 
أحــب أن يكون العمل الذي أشــارك فيه ذا 
قيمة، ويضم أسماء متميزة، الفتة الى أنها 
ترفض كثيرا من األعمال التي تعرض عليها 
اذا كان الدور مكررا او ال يناسب عمرها. 

مشهد من «عزيز الروح»

بعد ٢١ سنة..
 ملياء طارق تعود
لـ «أبناء املنصور»

نادين لبكي: ال أعتبر نفسي ممثلة محترفة
حــازت املخرجة اللبنانيــة نادين لبكي 
جائزة «variety» العاملية الســينمائية على 
هامــش جلســتها احلواريــة التــي عقــدت 
ضمن فعاليــات الدورة الثانية من مهرجان 
البحر األحمر الســينمائي املقــام في مدينة 
جدة الســعودية. وكشفت نادين عن أنها ال 
تعتبر نفسها ممثلة محترفة، وذلك ألنها بدأت 
كمخرجة وحتولت للتمثيل بعد ذلك، وأضافت: 
عندما بدأت في صنع األفالم لم تكن السينما 
في أفضل حاالتها بلبنان، واستطردت: أحب 
اللحظات التي متنحها لي صناعة السينما، 
وكان الشــغف دائمــا ما يدفعنــي نحو هذه 

الصناعة.
وقدمت نادين لبكي عددا من األعمال الفنية 
من بينها فيلمها الطويل األول «سكر بنات» 
عــام ٢٠٠٧، وفيلم «هأل لويــن؟» عام ٢٠١١، 
وفيلــم «كفر ناحوم» عــام ٢٠١٨ والذي فاز 
بجائزة جلنة التحكيم الكبرى في مهرجان 
«كان» الســينمائي، حيث اشــتهرت نادين 

بأفالمها التي تســلط الضــوء على مختلف 
نواحي احلياة في لبنان، وهي أول مخرجة 
عربية يتم ترشيحها لألوسكار عن فئة أفضل 

فيلم أجنبي.

نادين لبكي

هنا الزاهد تضع علي ربيع في ورطة
قبل ســاعات من موعــد تصوير فيلم 
الفنــان علي ربيع اجلديد «بعد الشــر»، 
فاجأت الفنانة هنــا الزاهد صناع الفيلم 
بإعالنها االعتذار عن عدم املشــاركة فيه، 

بسبب انشغالها بتصوير أعمال أخرى.
وكشف مصدر من داخل الشركة املنتجة، 
حســب مجلة «لها»، عــن أن اعتذار هنا 
عن الفيلم وضع ربيع وصناع العمل في 
ورطة، حيث تقــرر إيقاف التصوير الى 
حني التعاقد مع جنمة جديدة لتحل بدال 
منها، وهو ما يشكل أزمة بسبب انشغال 
الكثير من النجمات بأعمالهن الرمضانية 

أو السينمائية.
يذكر أن هنا الزاهد تنتظر خالل الفترة 
املقبلة عرض فيلم «مســتر إكس»، الذي 
انتهت من تصويره أخيرا، وتقوم ببطولته 
بجانب: أحمد فهمي، وهو من تأليف أحمد 
عبدالوهــاب وأمجد الشــرقاوي وإخراج 
أحمــد عبدالوهاب، ويشــارك فيه: أوس 

أوس، محمــد أنور، محمود حافظ، وعدد 
من ضيوف الشــرف، منهم مي عمر، رمي 
مصطفى، أكرم حســني، عمرو يوســف، 

وحجاج عبدالعظيم.

هنا الزاهد


