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مطربة واعالمية »وعدت« 
احد املطربني الشباب بالظهور 
في برنامجها األسبوعي بس 
طالت األيام و»الوعد« ما تنفذ 
للحني وصاحبنا مو عارف 

األسباب.. خيرها بغيرها!

ممثلة ما »س���لمت« من 
لس���ان زميلة لها »تغيرت« 
عليها فجأة بعد ما طلب منها 
احد املخرجني تلفونها ألنه 
اليديد.. عفية  يبيها بعمله 

غيرة!

مث����ل  ممثل����ة صاي����رة 
ال�»باربي« هاأليام استغنت عن 
سيارتها الشفر وأجرت بورش 
علشان تروح فيه للوكيشن 
التصوير ألن زميلتها بالعمل 

عندها بورش.. اهلل يشفي!

وعد غيرة بورش

الفنانة حياة الفهد

اإلعالمية منيرة عاشور

بعد اعتذار حياة الفهد عن »اآلنسة رقية«

»خالف حاد« بين هدى حسين وهدى الخطيب!
والمبدع طبعا أسامة المزيعل 
الطابع  والعمل يغل����ب عليه 

الكوميدي.
وشنو قصة العمل؟

ما ابي اح����رق على القراء 
والمستمعين العمل ولكن كل 
اللي اقدر اقوله انه في خالف 
حاد بين الفنانة هدى حسين 
التي  والفنانة هدى الخطيب 
تقوم بدور اآلنسة رقية وهي 
ام����رأة ترفض فك����رة الزواج 
بشكل دائم ومستمر والفنانة 
هدى حسين تقوم بدور زوجة 
اخوه����ا وهي م����ن تعاني من 
رفضها للزواج لكثرة مشاكلها. 
العمل بش����كل عام فيه رسالة 
جدا جميلة وهدف واضح من 

خالل الحوارات.
كلمة أخيرة لـ »األنباء«.

شك�را عل��ى ه��ذا االهتمام 
وان شاء اهلل العمل يكون عند 
حس����ن ظن الجميع في شهر 
الخير ومن خ����الل »األنباء« 
انتهز الفرصة وأبارك لكل القراء 
أعاده اهلل  الشهر  بحلول هذا 
علينا وعليكم بالخير والرحمة 
وي����ا رب نش����وف األعم����ال 
الكوميدية دائما في استمرار 
سواء على الشاشة الصغيرة 

او في االذاعة.

الفنانة هدى اخلطيب الفنانة هدى حسني

لها كل التقدير واالحترام ألنها 
أم للفنانين جميعا وعلى الفور 
قمنا في الترتيب ويش����اركنا 
في بطولة العمل الفنانة هدى 
حسين وهدى الخطيب وعلي 
البريكي وسماح وعبير الجندي 
وفيصل المسفر وهبة سليمان 

رقية«.
طبعا تش����رفت في اخراج 
هذا العمل لشهر رمضان وكان 
م����ن المفت����رض ان تقوم في 
بطولته الفنانة القديرة حياة 
الفهد لكن لظروف شخصية 
المشاركة ونكن  اعتذرت عن 

وتش����وفه منفعل ومتشوق 
ومتحمس للتمثيل وهذا يدل 
على صدقهم وحبهم للعمل وما 
ش����اء اهلل الكل قاعد يبدع في 
حوارات����ه وهذا فضل من رب 

العالمين.
ــل »اآلنسة  كلمنا عن مسلس

خالد السويدان
دائم����ا ن����رى الفنانين في 
أحل����ى حلة أم����ام جمهورهم 
ولكن عندما نذهب الى الواقع 
ونرى ما خلف الكواليس نجد 
اشياء ال يمكن للمشاهد العادي 
مش����اهدتها، هذا ما شاهدناه 
في وزارة اإلعالم وتحديدا في 
مبن����ى االذاعة وخصوصا في 
استديو الراحل صقر الرشود 
م����ع فري����ق عمل المسلس����ل 
االذاعي »اآلنسة رقية« تأليف 
فه����د العليوه واخراج المبدع 
محمد العلوي وس����يبث عبر 
موجات البرنامج العام خالل 

شهر رمضان المقبل.
»األنب����اء« تواج����دت في 
االستديو والتقت مخرج العمل 

فكانت هذه الدردشة:
محمد يعطيك العافية؟

اهلل يعافيك يا هال خالد.
ــغلك وجهدك واضح من  ش
اللي  ــة  الدرامي ــال  االعم خالل 

تخرجها في االذاعة.
الحمد هلل هذا فضل من رب 
العالمين وان شاء اهلل نكون 

عند حسن ظن الجميع.
ــل  داخ ــواء  األج ــلون  ش

االستديو مع الفنانين؟
بصراح����ة ال����كل متعاون 

»رمضان« طوني خليفة بين مسابقات لبنان وحوارات مصر

أحمد عز يتمنى زوجة بمواصفات النجمة التركية »نور«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يطل االعالمي طوني خليفة 
في شهر رمضان املبارك من خالل 
برنامجني، االول عبر تلفزيون 
»نيو تي ڤي« اجلديد في برنامج 
مسابقات وجوائز، اما البرنامج 
الثاني فحواري ويحمل عنوان 
»ملاذا؟« لكن سيطل به لصالح 
قناة جديدة اس���مها »القاهرة 
والناس« والتي ميلكها طارق 
نور والتي من املفترض ان يبدأ 
بثها في ش���هر رمضان املبارك 
على ان تتوقف بعد عيد الفطر 
مباشرة، وتقدم القناة خليطا من 
املسلسالت مثل »تاجر السعادة« 
و»تامر وش���وقية«، والبرامج 
احلوارية مثل »ملاذا؟« لطوني 
خليفة والبرامج الكوميدية، وال 
ينوي نور االس���تمرار في بث 
القناة، مشيرا الى ان امليزانية 
املرصودة 40 مليون دوالر تكفي 
الطالق مواد قوية السابيع، ال 

طوال العام.
حلق���ات رمضانية ال تزيد 
مدتها على 45 دقيقة يخرجها 
ميالد ابي رعد وتتميز باجلرأة، 
كم���ا يتقاس���م طون���ي اعداد 
البرنام���ج مع وفاء ش���دياق 

القاهرة ـ سعيد محمود
في الوقت الذي ابدى الفنان 
املصري احمد عز ولعه بالدراما 
التركية وخاصة مسلسل »نور« 
قال انه يخترق قضية الهجرة 
غير الشرعية من خالل مسلسله 

الرمضاني »األدهم«.
وقال عز إن املمثلة التركية 
سونغول اودان الشهيرة بنور 
هي فتاة احالمه، ويحلم بالزواج 
من إنس����انة حتمل مواصفاتها 
الرومانسية، واكد ان العقالنية 
مطلوب����ة، لكن البد من حتقيق 

التوازن بينها والرومانسية.
واوضح انه من خالل مشاهدته 
لعدة حلقات من املسلسل التركي 
»نور« ملس مدى الرومانس���ية 
املوج���ودة ب���كل مالمحه���ا في 

تعبيرها عن حبها ملهند.
وانتق����د الفنان املصري من 
يصفون االعمال التركية بالبعد 
الرومانسية  الواقع، وقال  عن 
ليس����ت ش����يئا خيالي����ا، ب����ل 
موج����ودة، لكن عيوننا وكثرة 
مشاكلنا وأزماتنا احلياتية هي 
التي جتعلنا نأخذ كل ش����يء 
على اعصابنا وبعقلنا اكثر من 

الالزم.
الفنان  من جانب آخر، ذكر 
الش����اب انه موجود في الدراما 
التلفزيونية في شهر رمضان 
من خ����الل مسلس����ل »االدهم« 
بعد غياب س����ت س����نوات منذ 
آخر اعمال����ه )ملك روحي( مع 

النجمة يسرا.
وقال انه يجس����د شخصية 

سيدة سيارة او قصرا، كما لم 
يكن متزوجا سرا كما تردد.

وقال الفنان املصري: عندما 
اقرر الزواج س����أعلنه للجميع 
وعندم����ا اعثر على الفتاة التي 
متلك قلبي لن اتردد حلظة في 

الزواج منها.
واعتبر جتربته السينمائية 
األخيرة في فيلم »بدل فاقد« من 
أصعب االعمال التي قدمها في 
مشواره الفني، خاصة انه قدم 
فيه دور ت����وأم احدهما مدمن، 

واآلخر ضابط شرطة.

حضور كبير.
مسلسل »األدهم« يشارك في 
بطولته دالل عبدالعزيز، ريهام 
عبدالغف����ور، محمود اجلندي، 
صالح عب����داهلل، عن قصة من 
تأليف محمود البزاوي واخراج 

محمد النجار.
كان عز قد نفى مؤخرا ما تردد 
عن عالقاته النس����ائية، مشددا 
على انها مجرد ش����ائعات وال 
يعرف مصدرها، ومؤكدا انه ال 
توجد له قصة حب مع اي زميلة، 
وانه ل����م حتضر له اي فتاة او 

»ادهم طاحون« وهو شاب شاء 
القدر ان يضعه في ظروف صعبة، 
فيضطر للسفر ألوروبا بأسلوب 

الهجرة غير الشرعية.
واوضح ان العمل يكش����ف 
مخاطر ه����ذا النوع من الهجرة 
وهناك بعض مش����اهد االكشن 
التي متت في البحر، ونفى ان 
تكون استعانته بالفنانة سيرين 
عبدالنور في بطولة املسلسل من 
اجل تسويقه في اخلليج، وقال 
ان مسألة التسويق ال تخصني، 
كما ان سيرين موهوبة ولديها 

الدغيدي، مفيد  ايناس  شلبي، 
فوزي، احم���د منصور، عمرو 
أديب، دينا، نيكول سابا وروال 

سعد.

بها برنامجه »ملن يجرؤ فقط«. 
ومن الضيوف الذين صور معهم 
اخيرا طون���ي خليفة كل من: 
حسني فهمي، احمد السقا، منة 

اال ان  وصحافيني مصري���ني، 
خليفة يحرص على ادارة دفة 
احلوار مبوضوعية، بعيدا عن 
الصيغة الفضائحية التي عرف 

طوني خليفة في إحدى حلقات البرنامج

المعتوق ضيف الحلقة األخيرة من »نيوزيكا«

منيرة عاشور تلتقي النبهان على »الكويتية« غداً
عبدالحميد الخطيب

منذ انطالقته على شاش���ة تلفزيون 
الكويت دأب البرنامج املنوع »نيوزيكا« 
على انتهاج فكرة التجديد املس���تمر في 
فقراته، ما أعطاه متيزا عن غيره من البرامج 
األخرى، خصوصا انه من تقدمي إعالمية 
قديرة متمكنة من أدواتها اإلعالمية وهي 
منيرة عاشور حيث استطاعت مع فريق 
عمل »نيوزيكا« ان يكونوا منظومة جناح 
مستفيدين من كل نقد وجه لهم من أجل 

إرضاء اجلمهور.
ومع احللق���ات االخيرة للبرنامج قبل 
شهر رمضان املبارك تطل االعالمية منيرة 

عاش���ور في حلقة جديدة مس���اء غد في 
الساعة 11 مساء على شاشة الكويتية األولى 
والفضائية، حيث يحل عليها ضيفا الفنان 
القدير جاسم النبهان الذي سيتحدث عن 
أعماله الرمضانية املقبلة وش���خصياته 
فيها، وكذلك س���يتطرق احلوار الى أهم 
احملطات في حياة النبهان وعمله باملسرح 
وغيرها من األمور الشائقة التي ال يعرفها 
املشاهدون عنه، كما يستضيف البرنامج 
في حلقته االخيرة الشاعر علي املعتوق 
الذي سيخبرنا عن جديده، باالضافة الى 

فقرة األخبار الفنية.
وعن انتهاء البرنامج وهل سيعود بعد 

الشهر الفضيل قالت عاشور: يستعد فريق 
عمل »نيوزي���كا« لتجديد بعض الفقرات 
للدورات القادمة بشكل جيد. وأضافت: فكرة 
البرنامج متميزة وفقراته اجلديدة التي مت 
تقدميها على مدى هذه الدورة، كانت عامل 
اجلذب الرئيسي للمشاهدين، حيث قدمنا 
مجموعة من الفقرات ومنها استضافة نخبة 
من أملع جنوم الفن اخلليجي والعربي مع 

متابعة آلخر األخبار الفنية العربية.
يذكر ان برنامج »نيوزيكا« من تقدمي 
اإلعالمية منيرة عاش���ور وإعداد الزميل 
صالح الدويخ ومنيرة عاش���ور وإخراج 

محمد بولند وجاسم الهضيبان.

الشاعر علي المعتوق

الفنان القدير جاسم النبهان

سونغول أودان بطلة مسلسل »نور« أحمد عز


