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انه ما  أثب���ت  مط���رب 
»يصل���ح« للتمثيل مولية 
انه يعتذر   هاأليام يفك���ر 
 م���ن منت���ج وق���ع معاه 
 ملس���رحية ف���ي العي���د.. 

زين تسوي!

منتج بعدما »ارشده« ربعه 
بالتعاون مع ممثلة يديدة كان 
همه األول واألخير انها تكون 
بديلة ناجحة إلحدى ممثالته 
بس »اشراقتها« كانت اي شي.. 

ما يصح إال الصحيح!

ممثلة »ب���ررت« غيابها 
الرمضان���ي بأنه���ا كانت 
مشغولة بدراستها ورفضت 
عدد من األعمال ألنها ما لقت 
نفسها فيها.. ودي أصدق 

بس قوية!

اعتذار بديلة تبرير

FM هبة مع علي في استديو كويت

يبث يوميًا عبر موجات المحطة الغنائية برعاية »زين« و»األنباء«

»لكزس« برنامج »كنز FM« الكل يبيها
مفرح الشمري

شكرت النجمة هبة الدري 
مستمعي برنامجها املسابقاتي 
»كن����ز FM« بع����د ان مدحوا 
دورها في املسلسل االجتماعي 
»قلوب لإليج����ار«، متمنية 
ان تكون عند حس����ن ظنهم 
دائما وان يكثفوا اتصاالتهم 
الذي يعده  على برنامجه����ا 
علي حيدر وخديجة دشتي 
الكندري،  ويخرجه ناي����ف 
وذلك للفوز بجائزة البرنامج 
الكبري وهي سيارة »لكزس 
2009«، باالضافة الى فوزهم 
بالسحب األسبوعي بسيارة 

هوندا 2009.

عنابي

متنت إحدى املتصالت بعد 
ان طلبت منه����ا هبة حتديد 
لون »اللكزس« أن يكون لونها 
»عناب����ي« ألنها تعتبره ملك 
األلوان وما حتب غيره وتتمنى 
ان يتحقق حلمها بالفوز بهذه 
الكل  الروعة »اللي  السيارة 

يبيها« مثل ما تقول.
نصحت النجمة هبة الدري 

املشاركني في برنامجها بأن 
يكثروا من إرسال »املسجات«، 
وذلك للفوز بجوائز البرنامج 
الفورية مثل ساعات األملاس 
املقدمة من جريدة »األنباء« 
وأجه����زة الب توب وهواتف 
مقدمة من ميديا فون بلس، 
باالضافة الى اجلوائز املقدمة 
من رع����اة البرنامج »زين«، 
»األنب����اء«، »منت����زه خليفة 
السياحي«، املصممة فريدة 
البترول  النوب����ي، ش����ركة 
الوطنية، أطياب املرش����ود، 
كوالت����ي نت، ش����ركة كون 
سبت وغيرها من الشركات 

الوطنية.

أسئلة تراثية

أش����اد عدد من املتصلني 
التراثية املوجودة  باألسئلة 
في برنامجها »كنز FM« ألنها 
تضيف ملعلوماتهم معلومات 
جدي����دة لم يتعرف����وا عليها 
إال من خ����الل برنامج »كنز 
FM«، متمن����ني ألس����رته كل 
التوفيق على هذا التنوع في 

األسئلة.

برنامج مسابقات يبث يوميًا في الـ 10.30 مساء

»األخبار مع سماح« في رمضان على شاشة »الصباح«

محمد األشقر ونشاط فني رمضاني

يش���ارك املمثل محمد االش���قر في عدة اعمال رمضانية منها 
 mbc �مسلسل »شر النفوس 2« الذي يعرض اآلن على شاشة ال
حيث يؤدي دور الس���كرتير اخلاص للفنان القدير سعد الفرج 
كما يشارك في مسلسل »سارة« الذي يعرض حاليا على شاشة 
الفضائية الكويتية و»رس���ائل من صدف« الذي يعرض حاليا 

على شاشة »الراي«.

االشقر يثمن دوره في مسلسل »أم البنات« مع الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل حيث يؤدي دور »القاضي« ويعتبره نقلة مهمة 

في مشواره الفني.
يذكر ان املمثل محمد االشقر كانت بدايته الفعلية في التمثيل 
من خالل مسلس���ل »جبروت امرأة« بطولة حياة الفهد بعد ان 

اعطاه املنتج نايف الراشد فرصة عمره.

عبدالحميد الخطيب
أكدت املذيعة وملكة جمال 
املقيمات اللبنانيات املقيمات 
في الكويت سماح غندور انها 
الفترة  استعدت جيدا خالل 
املاضية للدخول الى معترك 
الصراع االعالمي في ش���هر 
املبارك ولكن ليس  رمضان 
من بوابة تلفزيون دبي الذي 
تقدم فيه البرنامج النسائي 
الناجح »الي���ك« وامنا عبر 
شاشة قناة الصباح اإلخبارية 
من خالل برنامج مسابقاتي 
ثقافي إخباري يومي يحمل 
اسم »األخبار مع سماح« من 
إعداد عبدالرحمن الديني وسعد 

الشمري.
غن���دور أش���ارت الى ان 
البرنامج ذا طابع جديد وبه 
أس���ئلة تتناس���ب وطبيعة 
القن���اة اإلخباري���ة، حي���ث 
يعرض يوميا في متام الساعة 
العاشرة والنصف مساء حتى 
منتصف الليل وفيه تتحدى 
املش���اهدين من خالل طرح 
أسئلة سياسية واقتصادية 

ورياضية عليهم.
وأضاف���ت قائل���ة: قناة 
»الصباح« تقدم الى الفائزين 
ف���ي برنامج »األخب���ار مع 
العديد من اجلوائز  سماح« 
النقدية والعينية القيمة يوميا 
وذلك برعاية رسمية من شركة 
»دام���اس«، وأمتنى ان ينال 

البرنامج رضاء املشاهدين.
وع���ن برنام���ج »اليك« 
أوضحت غندور انه سيعود 
بعد انتهاء الشهر الفضيل في 
موعده االسبوعي املعروف كل 
السادسة  الساعة  اثنني  يوم 
مساء على شاشة تلفزيون 
دبي ملمحة الى انها حتضر 
ملفاجأة ستعلن عنها الحقا. سماح غندور

..ومع الفنانة سعاد عبداهلل محمد األشقر مع الفنان سعد الفرج

كارولينا

كارولينا تعود بعد رمضان بنسخة جديدة من »الرابح األكبر«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تعود اإلعالمية كارولينا دي اوليفيرا 
الى الظهور االعالمي بعد الشهر الفضيل 
عبر شاشة ال� »ام بي سي« من خالل موسم 
جديد من برنام���ج »الرابح األكبر« الذي 

سيلمس فيه املشاهد تغييرا جذريا.
كارولينا التي أك���دت ان جناحها في 
احلق���ل اإلعالمي جاء من خالل عملها في 
احملطة السعودية »ام بي سي« ولم تأت 
موافقتها على خوض جتربتها السينمائية 
األولى اال بعد ان أخذت موافقة بروتوكولية 
م���ن احملط���ة، خاصة أنها س���عت لكيال 
تؤثر مش���اركتها التمثيلي���ة على عملها 

اإلعالمي.
كارولينا تؤكد ان دخولها األول الى عالم 
السينما من خالل فيلم »كلمني شكرا« لم 
يكن من باب الصدفة، حيث كانت التقت 
باملخرج خالد يوسف منذ ما يزيد على العام 
فقال لها انه سينتظر قليال حتى يراها بدور 

جيد تطل من خاللها الى اجلمهور.
كارولينا التي أش���ادت بخالد يوسف 
كونه ال يختار فنانيه بصورة اعتباطية 
وهذا ما أشعرها بأمان جلهة التعامل معه 

فوافقت على التعامل معه في الوقت الذي 
كانت رفضت منذ سنوات خمسة عروض 

لم تقتنع بها.
الفيلم الذي تتمحور أحداثه حول الشاب 
»توش���كا« اآلتي من حي شعبي ويحلم 
بالنجومية وهو يعم���ل ككومبارس في 
برنامج تلفزيوني تقدم���ه كارولينا دي 
اوليفيرا ويظهر الفيلم تأثير التكنولوجيا 
والبرامج التلفزيونية على حياة الناس.

هذا ويختلف دور كارولينا في الفيلم 
عن دورها كإعالمية حيث تعيش في نهاية 
الفيلم مواقف صعبة اضافة الى انها تتقمص 
شخصية املذيعة التي تريد اقناع »توشكا« 

بكيف يصبح جنما معروفا.
كارولينا التي درست الفنون اجلميلة 
وتصميم األزياء والتي دخلت عالم اإلعالم 

تخوض أول جتربة متثيلية لها اليوم.
وتعتبر نفسها ممثلة برازيلية دخلت 
عالم التمثيل في مصر خاصة انها لم حتصل 
بعد على اجلنسية اللبنانية، بيد انها أعربت 
عن فرحتها مبشاركة الفنانات العربيات 
في السينما املصرية امثال هيفاء وهبي 

وسالف فواخرجي وجومانة مراد. من »الرابح األكبر«

يقول املثل:
إذا طاح اجلمل كثرت:

أ ـ جيوبه
ب ـ عيوبه

ج ـ سكاكينه

)فريال حماد(لقطة جماعية ألسرة البرنامج


