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الفنية

)فريال حماد(

مخ����رج »ح����س« انه 
مو مرغوب فيه بالوسط 
الفني ألن عنده ش����روط 
محد يبيها، يفكر انه يعلن 
اعتزاله الفني بعد رمضان.. 

خير إن شاء اهلل!

انها  ممثلة تعتقد 
»ملكت« أحد املنتجني 
هاأليام زعالنة عليه 
ألنه حاط اسمها بعد 
ممثلة م���و كويتية.. 
صچ ما عندچ سالفة!

اعتزال زعالنة
ف����ي اإلذاعة  مذيع����ة 
متضايق����ة حي����ل ألنهم 
ش����الوها م����ن برنامجها 
الفريد من نوعه بسّبة عدم 
التزامها مبواعيد البرنامج.. 

زين يسوون فيچ!

التزام

الصالح »هامور الصحراء«

اليهود في رمضان

آللئ »الراي«

فسحة رومانسية

الفنان القدير أحمد الصالح يثبت كل يوم انه عمالق 
بفن����ه وادائه الرائع من خالل عمل يس����لط الضوء على 
صراع األثرياء وهو مسلس����ل »هوامير الصحراء« فهو 
األب الذي يقود أسرته وسط صراع الكبار، املسلسل به 
خطوط درامية تشابكة سنراها خالل الفترة املقبلة على 

قناة »روتانا خليجية«.

ال ندري ان كانت مصادفة او غير ذلك ظاهرة التطرق 
الى اليهود في مسلسالت رمضان املعروضة حاليا على 
رأس املسلسالت يأتي »حرب اجلواسيس« لهشام سليم 
ومنة شلبي الذي يتطرق لقصة من بطوالت املخابرات 
املصرية، اما املسلسل الثاني فهو »أنا قلبي دليلي« الذي 

يتطرق لليهود في مصر في تلك الفترة.
اضافة ملسلسل »البوابة الثانية« لنبيلة عبيد الذي 
يصور حياة أم مصرية بعد اختطاف ابنها وس���جنه 
في إسرائيل، كما يتطرق مسلسل »متخافوش« لنور 
الشريف لليهود اإلسرائيليني، اضافة ملسلسل »رجال 

احلسم« وغيره العديد من املسلسالت العربية.

تتشابه البرامج الدينية 
عادة من حيث التطرق إلى 
العبادات واملعامالت وغيرها 
من أمور الش����ريعة، اال ان 
برنامج »آللئ« الذي نشاهده 
على »الراي« اس����تطاع ان 
يقدم لنا املواضيع الدينية 
بطريق����ة مت����س ش����غاف 
الق����ارئ فهد  القل����وب مع 
الكن����دري والطفل املعجزة 
الذي لديه  »عبدالرحم����ن« 
من ملك����ة اخلطابة الدينية 

واحلديث اآلسر ما يفتقده العديد من كبار مقدمي البرامج 
الدينية، باالضافة الى صوته الفائق العذوبة والذي بدا 
بأجمل صورة مع اآلية األخيرة التي تالها لنا من سورة 
»محمد« ورغم ان البرنامج يستهدف فئة عمرية محددة 
اال ان »الراي« كسبت الرهان وجعلت شريحة مشاهدي 

البرنامج لكل االعمار.

بعي����دا ع����ن األح����داث 
املتالحقة التي تعصف بها 
مسلس����الت الفضائي����ات، 
يقدم لنا مسلس����ل »قلبي 
مع����ك« لعب����اس الن����وري 
ونادين حتسني بيك فسحة 
رومانسية حاملة بعيدة عن 
االفتعال في السرد الدرامي 
مكتفية باملعاجلة الشاعرية 
الفائقة لقصة طبيب متزوج 
بفتاة تصغره سنا حتاول 
دائما ان تشعره بحبها دون 

هبة.. التنسون ناطرتكم الليلة

هبة الدري في االستديو الوكيل املساعد لشؤون التلفزيون فوزي التميمي

فريق عمل برنامج »اخلطر في اللتر«

الفنان القدير أحمد الصالح في مسلسل »هوامير الصحراء«

ليالي هي سوزان

مع استمرار عرض حلقات مسلس����ل »ليالي« تظهر 
اخلطوط األساسية للعمل والتي تؤكد ان املسلسل يتناول 
بطريقة غير مباش����رة حياة الفنانة اللبنانية س����وزان 
متيم وذلك على الرغم من النفي املتكرر ألصحاب العمل 
بأنه ال يسرد حياة سوزان وامنا عبارة عن قصة عادية. 
ولكن جمي����ع ما تابعناه في الصحف حول مقتل جرمية 
سوزان متيم تتوافر أركانه في حلقات املسلسل مع الفنانة 
الصاعدة الى رجل األعمال العضو في احلزب السياسي 
الكبير يبقى ان عملية نفي التشابه من قبل طاقم العمل 

هي فقط للهروب من املساءلة القانونية.

زينة في مشهد من مسلسل »ليالي«

مشهد من مسلسل »حرب اجلواسيس«

زهرة عرفات

القارئ فهد الكندري

عباس النوري »قلبي معك«
زهرة عرفات: ماني من النوع اللي بيموت على الشغل بالسينما

خالد حسين
الفنانة املتألقة زهرة عرفات لها أكثر من 
عمل في رمضان، عن تفاصيل ذلك ورأيها 
 في مستوى الس���ينما واملسرح حاليا كان

ل� »األنباء« هذه الدردش���ة اخلفيفة معها، 
فإلى التفاصيل:

ما آخر أعمالك في شهر رمضان؟
عملت دور خطير وحلو ولطيف في »احلب 
الكبير« مع العمالق عبداحلسني عبدالرضا، 

وعمل قطري اسمه »إلى متى«.
ما سبب قلة أعمالك هذا العام؟

ما أنعرض علي شي زين، وكنا مجهزين 
عمل كان املفروض ينعرض في رمضان بس 
تأجل واسمه »أيام السراب« وعندي غيره 
أعمال ما انعرضوا في هالسنة وهذا تنسيق 
احملطات وكذلك وقت اللي انا أش���تغل فيه 
األعمال ينعرض علي أعمال رمضانية وأكون 

مشغولة وما قدرت أنسق.
حتى قبل رمضان كنت مقلة في الظهور؟

ميكن الفترة اللي اشتغلت فيها برنامج 
»بنات حوا« خلتني بعيدة عن التلفزيون 
واملسرح بس احلني خلصنا البرنامج وإن 

شاء اهلل نركز على التلفزيون واملسرح.
ش��نو اللي اس��تفدتيه من جترب��ة »بنات 

حوا«؟
وايد اش���ياء، كل عمل تشتغله فوق 50 
حلقة وكل حلقة فيها 4 مواضيع منها الثقافية 
والساسية واالجتماعية واالقتصادية الواحد 
فعال يتثقف بطريقة غير مباش���رة وإحنا 

نعد ونقرأ عن املوضوع كل هذا ثقافة غير 
الناس اللي نلتقي فيهم.

انعرض عليچ عمل برنامج جديد؟
واهلل حلد اآلن في نفس الشركة قاعدة 
احتضر عمل وانه اسمي مطروح لتقدميه.

راح توافقني؟
اذا شيء يناس����بني في اي محطة ألي 
مكان ما بتردد، خصوصا اذا كان البرنامج 

استايلي ليش ال.
شنو طبيعة البرنامج اللي ودچ اتقدمينه؟

انا داميا احب البرامج اللي تهتم باملرأة 
وتهتم باألسرة وجوها اجتماعي اكثر منه 

فني.
عندچ أعمال مسرحية في العيد؟

حلد اآلن انعرض علي 3 اعمال هاليومني 
راح اختار واحد وعندي عرض في الكويت 
وقطر والبحرين والغالب راح أختار العرض 

من البحرين.
شبابي وال أطفال؟

الثاني����ة  الع����روض  ام����ا  ال ش����بابي 
لألطفال.

مو حابة تقدمني عمل مسرحي للطفل؟
املش���كلة مس���رح األطفال الزم يكون 
مشتغل صح من منتج يعرض عمله صح 
ألن مسرح الطفل يعني ديكورات وأغاني 
وأزياء وإذا انا ما حسيت ان هذه األشياء 

متوفرة في العمل ما راح أشتغله.
شنو رايچ باملسرح حاليا؟

أنا بقالي چم س���نة ما حضرت مسرح 

وال تابعته، آخر مس���رحية كانت »يواش 
يواش« شفتها وانشغلت بالبرنامج.

شنو رايچ حاليا بالسينما في الكويت؟
الس���ينما الكويتي���ة تعتب���ر جتارب 

ومحاوالت للحني.
ما فكرتي انچ تخوضينها؟

الصراحة األعمال الكويتية ما انعرضت 
علي، انعرض علي أعمال إماراتية وأعمال 
من »روتانا« ومن البحرين، واحلني عندي 
نص قاعدة أقرأه وإن شاء اهلل بعد رمضان 
راح يتنفذ، وانا مو من النوع اللي ميوت 
على انه يش���تغل بالسينما، اشتغل فقط 

بشيء افتخر فيه.
ش��نو هالعمل الس��ينمائي الل��ي قاعدة 

تقرينه؟
مبدئيا ه���و عمل اجتماعي سياس���ي 
بحريني وما اقدر أط���رح اكثر من جذيه 

الى ما أتفق معاهم.
عندچ عمل بعد رمضان؟

اي عندي عمل طويل اسمه »ايام السراب« 
ويتكون من 200 حلقة مع 200 ممثل وهو 
عمل خليجي وهذه أول جتربة في الوطن 
العربي في املسلس���الت الطويلة وأمتنى 

اهلل يوفقنا.
ش��نو أكث��ر عم��ل قاع��دة اتابعينه في 

رمضان؟
»عماكور« وايد يضحكني على »الوطن« 
واشوف مقتطفات من كل عمل، وكذلك اعمالي 

وايضا مسلسل »آخر صفقة حب«.

تحب برامج المرأة وتتابع »عماكور« على »الوطن«

اجلنيه االسترليني هو عملة:

أ ـ فرنسا

ب ـ اجنلترا

ج ـ كندا

وكيل التلفزيون ينتف »تناتيف« في أكتوبر

فودة: »أضحك من قلبي مو قاعد أمّثل«

خالد حسين
علم����ت »األنب����اء« ان الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون فوزي 
التميمي قد أص����در قرارا يقضي 
باس����تبعاد برنامج املس����ابقات 
الناجح »تناتيف« من دورة أكتوبر 

القادم.
وذكرت املصادر ان قرار التميمي 
جاء العطاء فرصة لبرامج أخرى 
وأفكار جديدة تساعد على استقطاب 

أكبر عدد من املشاهدين
واستغرب احد املسؤولني في 
التلفزيون – فضل عدم ذكر اسمه 
– قرار استبعاد برنامج »تناتيف« 
من دورة أكتوبر رغم النجاح الذي 
حققه، واش����ار الى ان هذا القرار 
مبثابة تنتيف للكوادر الشابة التي 
تتطلع الى ان يكون لها تأثيرها من 

خالل اإلعالم الكويتي الرسمي.
يذكر ان برنامج »تناتيف« من 
اعداد قاس����م عبدالقادر ومشعل 
العازمي وتقدمي  اشكناني ومرمي 
اإلعالمية ورود حياة واخراج علي 

الريس وسعود الرمح.

خالد حسين
يحظ���ى برنامج »اخلطر في اللتر« الذي يبث 
عبر اثير محطة مارينا مكس بش���عبية كبيرة، 
»األنباء« رصدت هذا االقبال الكبير من املستمعني 
على املش���اركة فيه ودردش���نا مع مقدمه اسامة 
فوده الذي عبر عن س���عادته وكشف العديد من 
النقاط املهمة املتعلقة به وباس���لوبه في التقدمي 

فإلى التفاصيل:
اشلونك مع رمضان؟

جو رمضان جو روتيني، النوم الى الس���اعة 
12 الظه���ر وبعدها تصلي وتقرأ قرآن وهم تتابع 

مسلسل ومن ثم التسوق وبعدين نتفطر.
»اخلطر في اللتر« ليش استمر الى رمضان؟

العمل اساسا فكرته حق الشهر الكرمي واشتغلنا 
فيه قبل رمضان علشان الناس تكون استوعبت 
الفكرة وايضا علشان ما نقعد اسبوع نقول حق 
العالم فكرته ويكون خلص رمضان وما استفدنا 

شيء واحلمد هلل املستمعني استوعبوا الفكرة.
وبعد رمضان؟

مبدئيا »اخلطر في اللتر« مكمل لبعد رمضان 
ويكفي تفاعل اجلمهور معه.

شنو اجواء البرنامج في رمضان؟
احلمد هلل وانا ما اقدر احكم انتوا اللي حتكموا 
واحلقيقة ان الناس بيجننوا ولذيذين وفي افيهات 
كتير في كل حلقة ومواقف متوت من الضحك وانا 
عن جد اضحك من قلبي مو قاعد امثل وال اصطنع 

الضحكة، في جو مثل هيك حلو.
كأنك تستمتع وانت تخسر اجلمهور؟

بالعكس انا ودي كل الناس تربح لكن احب ان 
العملية تصير حتدي على الهوا، املستمع يحب 
االثارة لذلك يش���ارك عندما تستفزه ويصر على 
الربح، وللعلم احنا عاملني البرنامج علشان الناس 
تربح بس الزم يوجد نوع من االثارة وهذا اللي 

مييز برنامجنا.

حلقة »كنز FM« الليلة »غير شكل«
برعاية مميزة من »زين« و»األنباء« و»شركة البترول الوطنية« وآخرينإلعطاء الفرصة ألفكار وبرامج جديدة

مفرح الشمري
يترقب مستمعو محطة »كويت 
FM« الليلة بث حلقة البرنامج 
اجلماهيري »كن����ز FM« بفارغ 
الصبر حت����ى يفوزوا بجوائزه 
التي وصلت الى 30 الف دوالر كما 
وعدتهم مقدمة البرنامج النجمة 
هبة الدري من غير اسئلة تطرح 
عليهم وم����ا عليهم اال االتصال 
عل����ى 91144 حت����ى يكونوا من 
الفائزي����ن ف����ي البرنامج الذي 
ترعاه: »زين«، »األنباء«، شركة 
البترول الوطنية، املصممة فريدة 
النوبي، منتزه خليفة السياحي، 
اطياب املرش����ود، ش����ركة كون 
س����بت للهواتف وكوالتي نت 

وآخرون.

غير شكل

ذكرت هبة الدري ان اس����رة 
البرنام����ج املكون����ة م����ن علي 
حيدر، خديجة دش����تي، نايف 
الكندري، جمي����ل اقبال ورامي 
الش����عار، خصصت جوائز في 
حلقة الليلة »غير شكل« ألكثر 
مس����تمع »يطرش« مس����جات 
للبرنام����ج واجلوائز هي »بالك 
بيري«، »ساعات أملاس«، »الب 
توب«، وذلك لتشجيع املستمعني 
عل����ى »التحدي« للف����وز بهذه 

اجلوائز.

»لكزس ملكي«

 إح����دى املتص����الت قال����ت
 ل� »هبون����ه« ان أمنيتها الفوز

ب� »لكزس« البرنامج وتتمنى أن 
يكون لونها »ملكي« ألنها تعشق 
هذا اللون، فردت عليها »هبونه«: 

يا سالم عليچ يا ملكة.

تقويم أسنان

امتدح عدد من املتصلني دور 
هبة في مسلسل »قلوب لاليجار« 
وذك����روا انها أقنعته����م بأدائها 
الص����ادق البعيد ع����ن التصنع 
ولكن سألوها »ليش حاطة تقومي 
أسنان«، فردت قائلة: الدور يبي 
چذي بس بشيله بعد شهرين.


