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 الفنية 
 منتج ما «سلم» من 
لسان احدى املمثالت 
اللـــي «عّبرت» له عن 
استيائها لعدم كتابة 
اسمها في مقدمة عمله.. 

تستاهل! 

 مخرج «أغفل» مشوار 
بعـــض املمثلني وظلمهم 
مبكان أســـاميهم وفّضل 
عليهم ناس توهم طالعني 
انهـــم ربعه.. علشـــان 

اهللا يشفي! 

 ظلم لسان
 مقدمة برامــــج في إحدى 
القنوات «تعابير» ويهها جامدة 
چدام الكاميرا لدرجة انه الواحد 
انها بتتهــــاوش معاه يحس 
مــــو تطــــرح عليه ســــؤال..

اهللا يعني املشاهد!

 إحساس
منتج ما «سلم» من
لسان احدى املمثالت
ن له ناللـــي «عبرت» له عنالل ل ّ الل
استيائها لعدم كتابة
اسمها في مقدمة عمله..

تستاهل! 

 مخرج «أغفل» مشوار 
بعـــض املمثلني وظلمهم 
فضل ا أ فّضلمبكان أســـاميهم وفضل كان ا أ كان
هم و ني ض هب

عليهم ناس توهم طالعني 
انهـــم ربعه.. علشـــان 

اهللا يشفي! 

ظلم لسان
مقدمة برامــــج في إحدى
القنوات «تعابير» ويهها جامدة

ا ال انه ة ل ا الكا اچدام الكاميرا لدرجة انه الواحدا ال ان ة ل ا الكا ا
انها بتتهــــاوش معاه يحس 
مــــو تطــــرح عليه ســــؤال..

اهللا يعني املشاهد!

إحساس

 يقول املثل:
  ال يلدغ مؤمن من جحر:

  أ - أبدا.
  ب - مرتني.
  ج - الكافر. 

 فجر السعيد.. صوتچ وصل!
 كنت اتابع كغيري من املشاهدين «صوتك وصل» العمل 
الذي قدمته الكاتبة فجر السعيد عبر قناة سكوب، وكنت 
انتظر بتأن ان اتابع أكبر عدد ممكن من احللقات لكي اكتب 
وجهة نظري في هذا العمل اجلـــريء، وبعد قرار وزير 
االعالم الشيخ أحمد العبداهللا بإيقاف عرض العمل وجدت 
نفسي مجبرا على ان اكتب االنطباع العام عن العمل رغم 

ان عدد احللقات التي عرضت ال يتعدى الثالث.
  كمـــا انه من املنطقي ان اي عمل ال ميكن ان ننتقده اال 
بعد احللقة العاشرة، اال ان فجر السعيد استطاعت بذكاء 
الكاتب وشـــطارة االعالمي ان جتعل من الرقم ٣ املعادلة 
الصعبة، كيف ال وهي التي بعد احللقة الثالثة من البرنامج 
اســـتطاعت ان تختزل ٣٠ يوما في ٣ ايام، نعم بخلطتها 
السحرية املعتادة اجبرتنا فجر جميعا على ان نتابع العمل 
الذي استطاع ابطاله ان يحبكوا ما كتبته فجر على الورق 

ويتألقوا من خالل شاشة سكوب الفضائية.
  نعم استطاعت فجر السعيد ان جتعل الكل يتابع سواء 
من كان يتفق او ال يتفق مع ما تطرحه عبر عملها، هذا هو 
الذكاء وهذا هو االبداع وهي فقط ال تستطيع ان تكون اال 

هي فكيف لنا ان نتصور ان يكون اعالم دومنا اثارة.
  االثارة كل االثارة كانت من خالل اســـقاطات سياسية 
من خالل الواقع الذي نعيشـــه مت جتســـيده بكل اقتدار 

وجدارة كيف ال وفي ظل اآللـــة االعالمية الضخمة التي 
تتنافس فيها كبرى احملطات الفضائية احمللية واخلليجية 
والعربية تأتي قناة سكوب بهذا العمل لتشد االنظار اليها 
في ساعة الذروة، نعم هي االثارة وهو النجاح، ولعل من 
سخرية القدر ان احللقة الرابعة التي مت وأدها ولم تبث 
كانت حتت عنوان «ضبط واحضار» فأمام هذا العنوان 

ال ميكن ان نعلق او نكتب حرفا.
  وفي هذه االثناء ال ادري ملاذا يصر قلمي على ان يذكرني 
ويذكركم بأغنية لكوكب الشرق ام كلثوم تقول كلماتها:

ــا ــدي   اعـــطـــنـــي حـــريـــتـــي أطـــلـــق ي

شيئا استبقيت  ــا  م اعــطــيــت  ــنــي    ان

مــعــصــمــي ــــــى  ادم قـــيـــدك  مــــن    آه 

ــــقــــى عــلــيــا ــــــا اب ـــه وم ـــي ـــق   لـــــم اب

تصنها لـــم  ــعــهــود  ب ــاظــي  ــف احــت   مـــا 

لــديـــــا ــا  ـــ ـــ ــي ــدن وال االســــــــر    وإالم 
  وبعـــد كالم أم كلثـــوم ال نقول اال صوتـــچ وصل يا 

فجر.
  سعود الورع 

 بعد قرار وزير اإلعالم بإيقاف عرض العمل

 احملامي نبيه الوحش

 نضال األحمدية

 املخرجة إيناس الدغيدي

 عمرو دياب

 ملكة جمال اإلعالميات حليمة بولند

 الكاتبة فجر السعيد

 .. اثناء البرنامج 

 مستمعو «كنز fm» ناطرين «الهوندا» باچر

 مفرح الشمري
  وعــــدت جنمة برنامج «كنــــز fm» هبة الدري 
مســــتمعي «كويت fm» وخصوصا مشتركي زين

بـ «مفاجآت جميلة» ومثيرة خالل حلقة «باچر» التي 
ستشهد السحب االول االسبوعي والذي سيكون 
على ســــيارة هوندا ٢٠٠٩ املقدمة من ميديا فون 
بلس ملســــتمعي البرنامج. واضافت هبة ان هذا 
الســــحب ســــيكون له مذاق وطعم آخر النه اول 
سحب في البرنامج خاصة ان نسبة املشاركني في 
البرنامج تزداد يوما عن يوم وهذا يســــاعد اسرة 
البرنامج على تقدمي افضل اجلوائز للمســــتمعني 
وخصوصا مشــــتركي زين ويعطي دافعا للرعاة 
وهم «زيــــن»، «األنباء»، «كوالتي نت»، «شــــركة 

كون سبت للهواتف»، «شركة البترول الوطنية»، 
«منتزه خليفة السياحي»، «املصممة فريدة النوبي»، 
«اطياب املرشود»، «صالون كتوركت» وغيرها من 
الشركات لدعم مثل هذه البرامج التي تبث الفرح 

في النفوس.

  وناسة

  احدى املتصالت «استانست» ليما سمعت صوت 
هبة قالت انها املتيمة بحبها وذلك لتمثيلها الراقي 
الذي «يدش» في قلوب كل من يتابعها ومتنت لها 
التوفيق في هذا البرنامج واعمالها املقبلة باالضافة 
الى امنيتها الى اسرة البرنامج املكونة من املعد علي 

حيدر وخديجة دشتي واملخرج نايف الكندري. 

 هبة الدري وعدتهم بمفاجآت جميلة برعاية «زين» و«األنباء»

 الوحش: إيناس من مبطالت الصيام!

 نضال األحمدية: عمرو دياب عجوز متغطرس

 أقام احملامـــي املصري نبيه 
الوحش دعوى قضائية يطالب 
فيها بوقف ٧ مسلسالت تعرض 
في شهر رمضان على الفضائيات 
املصريـــة والعربيـــة، بدعوى 
مخالفتها الشرع وتقدمي مشاهد 
مثيرة. وقال نبيه الوحش ـ في 
تصريحات خاصـــة انه أصيب 
بالصدمـــة، وهو يتابع شاشـــة 
التلفزيـــون فـــي بداية الشـــهر 
الكرمي، حيث فوجئ مبشـــاهد 
مليئة بالعري، والرقص واإلثارة 
واإليحاءات اجلنسية في مسلسالت 
مثل: «الباطنية» للمخرج احمد 
النقلي، الذي تقوم ببطولته غادة 
عبدالرازق، ومسلســـل «قانون 

املراغي» لنفس البطلة.
  كذلك مسلسل «علشان مليش 

غيرك» الذي تظهر فيه إلهام شاهني 
في عدد من املشـــاهد مع املمثل 

رياض اخلولي على السرير.
  وأيضا مشـــاهد خالد صالح 
وهالة فاخر في مسلسل «تاجر 

السعادة».
  وأضـــاف الوحش انه فوجئ 
بوجود رقصات مثيرة للفنانة 
دينا في مسلســـل «األشـــرار»، 
ورقصات نبيلة عبيد، على رغم 
كبر سنها، في مسلسلها «البوابة 
الثانية»، ودور ليلى علوي في 

«هالة واملستخبي».
  من جانب آخر، دعا احملامي 
إيناس  الى منع ظهور املخرجة 
الدغيدي على التلفزيون املصري، 
الــذي  الــى احلكــم  اســـتنــادا 
ســـبــق وصــدر ضد املخرجــة 

بجلدهــا ٨٠ جلدة.
  وطالب ـ في دعوى قضائية 
اخـــرى بنفـــس دائـــرة محكمة 
بـــوالق ابوالعالـ  بوقف برنامج 
«اجلريئة»، الذي تقدمه الدغيدي، 
ألن ظهورها على الشاشة يتعارض 

مع احلكم الذي صدر ضدها.
إيناس  الوحـــش    ووصـــف 
الدغيدي ـ في دعواه ـ بأنها من 
مبطالت الصيـــام، داعيا نقيب 
املمثلني د.أشرف زكي الى شطب 
اسم ايناس الدغيدي من عضوية 

نقابة املمثلني.
إيناس  اكتفـــت  املقابل    فـــي 
الدغيـــدي بالتعليـــق على كالم 
الوحش، قائلـــة ان أعداءها كل 
يوم فـــي ازدياد، وهذا يدل على 

جناحها. 

 برأت الصحافية اللبنانية الشـــهيرة نضال 
األحمدية رجل األعمال املصري هشـــام طلعت 
مصطفى من دم الفنانة اللبنانية سوزان متيم، 
كاشفة في الوقت نفسه عن وجود ابن للقتيلة، 

دون ان تفصح عن املزيد من املعلومات عنه.
  وقالت الصحافية األحمدية املقربة من سوزان 
متيم لبرنامج «فيش وتشبيه» على قناة القاهرة 
والناس ان من ادعوا انهم أزواج للقتيلة كاذبون، 
وان زوجها احلقيقي لم يظهر بعد، وال يعرف 

عنه أحد شيئا.
  لم تكن قضية سوزان متيم وحدها املثيرة 
في حوار األحمدية مع املذيعة مليس احلديدي 

بحســـب موقع ام بي سي، بل تعدتها للحديث 
عن هيفاء وهبي، مؤكدة رفضها ألي تنازل عن 

القضايا التي رفعتها ضدها حتت أي ظرف.
  واشارت الى انها تطالب بتعويض قدره مليون 
دوالر عن آخر قضاياها ضد هيفاء التي اتهمت 

األحمدية مبحاباة إليسا على حسابها.
  واختتمت فقرة النقد الالذع بهجومها على 
النجـــم املصري عمرو ديـــاب، قائلة: «ال أحب 
موســـيقاه وال أغانيه، وأعرف ما يقهره جيدا، 
فالعني بالعني والبـــادي أظلم» ووصفته بأنه 
«عجوز متغطـــرس وانه آن األوان ألن يجلس 

في بيته». 

 طالب بوقف ٧ مسلسالت تضمنت مشاهد مثيرة

 أكدت رفضها التنازل عن القضايا ضد هيفاء

 حليمة بولند تقّلد «أم عصام» في «باب الحارة»
 أطلـــت ملكة جمال اإلعالميات حليمـــة بولند من نافذة 
برنامجها اجلديد الشائق «مسلسالت حليمة»، والذي يعرض 
يوميا خالل شـــهر رمضان املبارك على شاشة MBC١ عند 

الساعة الثالثة صباحا.
  وهو برنامج مسابقات، فكرته تعتمد على األسئلة التي 
تطرحها بولند على املشـــاهدين حول أعمال ومسلســـالت 
تلفزيونيـــة مختلفة، حيث تعرض في كل حلقة مشـــاهد 

ولقطات ليستخرج املشاهد إجابات الفزورة من املشهد.
  كما ان برنامج «مسلسالت حليمة» يعتمد على التواصل 
املباشر مع اجلمهور على الهواء، وترتبط فزورته بشخصية 

نسائية ظهرت في احد املسلسالت.
  تواصلت حليمة بولند مع املشاهدين في احللقة االولى 
وعرضت فزورة البرنامج، حيث قلدت شخصية «أم عصام» 
في مسلســـل «باب احلارة» بشكل كوميدي وأدته بأسلوب 
باهر فاجأ كل من شاهدها وفي احللقة الثانية قّلدت املمثلة 
املصرية يسرا في مسلسل «قضية رأي عام» بأسلوب درامي 
حزين عكس اجلو العام للمسلســـل، وخالل احللقتني فاز 
عدد من املتسابقني بجوائز قيمة بعد اإلجابة على الفزورة 

والتي تستغرق مدتها ٥ دقائق تقريبا.
  اجلدير بالذكـــر انه بعدما افتتحـــت احللقة االولى من 
«مسلسالت حليمة» مبدة زمنية نصف ساعة، متت زيادة 
وقت البرنامج الى ٤٥ دقيقة نظرا لالتصاالت الهائلة التي 

وردت اليه. 

 برنامجها يعتمد على التواصل المباشر مع الجمهور

 هبة الدري مع املعد علي حيدر  (فريال حماد)


