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ممثل ما »سمع« كالم 24
ربع���ه بعدم االتفاق مع 
احد املنتجني اللي للحني 
ما عطاه فلوسه من عمله 
اللي طاف.. اللي ما يطيع 

يضيع!

»عب���رت«  ممثل���ة 
عن اس���تيائها من أحد 
مخرج���ي الدراما بعدما 
كان مواعدها وكش���ت 
فيها ليما بلش تصوير.. 

خيرها بغيرها!

ممثلة »شوقها« خف 
وايد ملواجهة اجلمهور 
بعد ما درت انه مسلسلها 
م���ا راح ينع���رض في 
رمضان.. خير ان ش���اء 

اهلل!

فلوس وعد شوق

»FM عّبرت عن سعادتها بعودتها لمستمعي »كويت

منيرة عاشور: مفاجآت مذهلة 
في »كل رمضان وبس« 

عبدالحميد الخطيب
من جديد تعود االعالمي����ة املتألقة منيرة 
عاشور لإلذاعة في شهر رمضان املبارك وحتديدا 
عبر أثير اذاعة كويت FM لتتواصل مع مستمعي 
احملطة وذلك من خالل برنامجها االذاعي املنوع 
»كل رمضان وبس« الذي تعده وتقدمه ويتصدى 

إلخراجه بدر الرباح.
منيرة عبرت عن سعادتها بالبرنامج وقالت: 
نتواصل م����ع اجلمهور العزي����ز يوميا طوال 
الش����هر الفضيل ما عدا اخلميس واجلمعة من 
كل اسبوع وذلك من الساعة 2:30 الى الساعة 

3:30 عصرا.
وأضافت: »كل رمضان وب����س« هذا العام 
به فقرات متنوعة ومفاجآت مذهلة للجمهور 
حيث يحتوي على عدة فقرات منها »شاش����ة 
رمضانية« وفيها يتم تغطية كل األعمال التي 
تعرض على الشاشات العربية، مشيرة الى ان 
الفقرة سيكون بها تلقي اتصاالت من اجلمهور 

ومعرفة آرائهم حول تلك األعمال.
وتابعت عاشور: كذلك لدينا فقرة »جنم أو 
جنمة« على الهواء داخل االستوديو حيث يدور 
حوار مع فنان او اعالمي ممن لديهم مسلسالت 
وبرامج خالل الشهر الفضيل، والفقرة يتخللها 

اتصاالت يشارك الضيوف في الرد عليها.
وزادت: هذا البرنامج هو تكملة لسلس����لة 
البرامج الناجحة التي قدمتها مع املخرج املتميز 
بدر الرب����اح والذي تعاونت معه في البرنامج 
الش����هير »أغلى الناس«، متمنية ان ينال »كل 
رمضان وبس« رضاء مستمعي كويت FM في 
كل مكان. اجلدي����ر بالذكر ان اإلعالمية منيرة 
عاشور انتهت مؤخرا من تقدمي برنامجها الناجح 
»نيوزيكا« على شاشة تلفزيون الكويت والذي 
حظي بنسبة مشاهدة عالية طوال فترة عرضه 
الحتوائه عل����ى فقرات جديدة وملتابعته آلخر 
األخبار الفنية واس����تضافته أملع جنوم الفن 

على مستوى الوطن العربي.

سهرة لعرض مسلسالت وبرامج رمضان

الراشد: مفاجآت »الراي قمرنا« الليلة

املخرج بدر الرباح

املنتج محسن جابر

اإلعالمية منيرة عاشور

محسن جابر: شيرين »حاجة« 
وسمية »حاجة تانية خالص«

القاهرة ـ سعيد محمود
نفى محس���ن جاب���ر انه 
يس���عى إليجاد منافسة بني 
شيرين وسمية، مشيرا الى ان 
اهتمام شركته بألبوم املطربة 
سمية اجلديد »مش سهلة« 
لفت انظار الكثيرين مبا في 
ذلك العديد من مطربي الشركة 
خاصة ممن لم يحصلوا على 
نفس القدر من االهتمام منه 
س���واء في الدعاية او إقامة 
مؤمترات صحافي���ة كبيرة 
لهم وهو م���ا دفع الكثيرين 
للتأكيد على انه فعل هذا مع 
س���مية حتديدا لرغبته في 
منافسة ش���يرين، بها خالل 
الفترة املقبلة بدليل انه اصدر 
ألبومه���ا في نف���س توقيت 
صدور ألبوم ش���يرين ومن 
املعروف ان هناك من ش���به 
صوتها بصوت شيرين في 

الفترة املاضية.
واض���اف محس���ن: م���ع 
كامل احترامي لكل املطربات 
االخريات سواء كانت شيرين، 
او غيرها فسمية »حاجة تانية 
خالص« وه���ذا الكالم ليس 
كالمي فكل خبراء املوسيقى 
الذين استمعوا لصوتها اكدوا 
ان هناك مستقبال جيدا جدا 

ينتظرها وكان هذا احد اسباب 
تعاقدي معها من منطلق انه 
من واجبنا كمنتجني مساعدة 
كل املواهب واصحاب االصوات 
اجلميلة التي تستحق املساعدة 
وقد فعلت هذا مع الكثير من 

املطربني قبلها.
وع���ن حقيق���ة اهتمامه 
بألبومها على حس���اب عدد 
كبير من املطربني املتعاقدين 
مع شركته سواء من صدرت 
ألبومات لهم في سباق الصيف 
او من مت تأجيل ألبوماتهم من 
اجلها، يضحك جابر ويقول: 
الكالم شائعات غير  كل هذا 
حقيقية فنحن كشركة لدينا 
خطة في اص���دار األلبومات 
فهناك ألبومات تتناسب مع 
موس���م الصيف وألبومات 
تتناسب مع االعياد واخرى 
ملوسم الشتاء وكل املطربني 
يعلم���ون هذا ول���م يتضرر 
اي مطرب او مطربة من هذا 
الوضع على االطالق فكل ألبوم 
يحصل على حقه الكامل في 
الدعاية املناس���بة له ويجب 
اال ينس���وا اننا منتجو هذه 
األلبومات ومن ثم ليس من 
صاحلنا ابدا تفضيل احد على 

احد.

صالح الراشد
           عبدالحميد الخطيب

تلفزيون »الراي« دائما سباق في األفكار 
اجلديدة ومفاجآته للجمهور ال تنتهي 
خصوصا في شهر رمضان املبارك، 
هذا ما قاله املذيع الش���اب صالح 
الراش���د الذي يطل علينا الليلة 
في التاس���عة مساء ليقدم سهرة 
تلفزيوني���ة حتمل اس���م »الراي 
قمرنا« من إعداد نايف البش���ايرة 

واخراج اياد الباشا.
الراش���د اضاف قائال: سنكشف 
خالل السهرة الس���تار عن األعمال 
والبرامج املتنوعة التي س���يعرضها 
تلفزيون »الراي« خالل الشهر الفضيل 
وكذلك اجلوائز التي تنتظر املش���اهدين 
ملمحا الى ان »الراي« هذا العام أعد مفاجآت 

أكثر من األعوام السابقة.
وتابع: ال���دورة الرمضانية ل� »الراي« 
عامرة بكل ما هو متميز من املسلس���الت 
الدرامية س���واء اخلليجية أو الس���ورية أو 
الدينية والفكاهية  البرام���ج  املصرية وكذلك 
واملسابقات وذلك إلرضاء املشاهدين في جميع 

أرجاء الوطن العربي.
وعن »رايكم شباب« أكد الراشد ان غدا اخلميس 
هو آخر حلقات البرنامج قبل شهر رمضان وانه 
سيعود مع أول أيام العيد بشكل ومضمون 

جديدين.
وحول حقيقة رفضه لبطولة 
عروض مسرحية موجهة للطفل 
في فترة عيد الفطر قال صالح: 
أكثر من  بالفعل لقد رفضت 
عرض بطولة وذلك ألني ال 
أرى نفسي في املسرح كما 
أشعر بان مشاركتي في 
مسرح الطفل مستحيلة، 
مشيرا الى انه يستعد 
حاليا للمشاركة في 
فيلم س���ينمائي 
م�ص����������ري 
سيفصح عن 
تف�اصي�له 

قريبا.


