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مذيع يبي يعيد »أمجاده« 
هاأليام يدقدق عالصحافة 
يوزع اخباره عليهم بس 
ان���ه هاألخبار  املش���كلة 
 تطل���ع چذب ف���ي چذب..

اهلل يشفي!

ممثلة »متنت« من احد 
املنتجني ان يحس بوجودها 
ويناديها في مس���رحيته 
الياية علش���ان من زمان 
 م���و مش���تغلة مس���رح..

خير ان شاء اهلل!

أخبار أمنية
أحد االستديوهات الفنية، هاأليام 
درى انه احدى الشركات الغنائية 
تبي تفل منه راح زاد ساعات اجور 
العمل واملش����كلة ان����ه موظفينه 
 للحني م����و ماخذين معاش����ات..

صچ اي شي!

معاشات

طارق العلي.. مجسم

»أبوضحكة جنان«

اجاد املمثل طارق العلي في تأدية دور الش���اب 
»املجسم« في حلقة يوم اجلمعة من »وسع صدرك« 
على »الراي« التي سلطت الضوء على موضوع كمال 
االجس���ام والنوادي الصحية واآلثار الضارة التي 

تتركها عملية تعاطي االبر واملنشطات الضارة.
واتى متيز طارق العلي من كل النواحي »فكاراكتر« 
العضالت املنفوخة مع حركات اجلس���م والذراعني 
اجادها طارق باس���لوب اضحكنا جميعا خاصة مع 
االغنية التي ضربت على وتر هوس الشباب بكمال 

االجسام وهي »ادوزن اقسم انا مجسم«.

مسلسالت السير الذاتية للفنانني هذا العام من 
أبرزها مسلسل »أبوضحكة جنان« الذي يروي حياة 
اسماعيل ياسني. ولكن يبدو حتى اآلن ان املسلسل 
غ���ارق في التمطيط اذ قضين���ا أول خمس حلقات 
ونحن نتابع مرحلة طفولة اسماعيل ياسني وعالقته 

بوالده وجدته.
ومع ظهور اشرف عبدالباقي من احللقة اخلامسة 
بدأت وتيرة العمل بالتسارع مع التساؤل عن سبب 
اغف���ال ذكر التواريخ في س���ياق العمل كما يحدث 
في معظم املسلسالت التي تتناول فترات تاريخية 

هامة في عاملنا.

النجم طارق العلي في إحدى شخصيات »وسع صدرك 2«

إيراج والبلوشي بـ»اإلماراتي«

يحتاج مسلس���ل »جيران« ال���ذي تعرضه قناة 
»سما دبي« الى التسريع في ايقاع أحداثه وتطوراته، 
فموضوعه وفكرته جميلتان اذ يطرح مسألة العالقات 
بني اجليران في ظل املتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
الطارئة على اخلليج لنشاهد مجموعة من اجليران 
يتفرقون بسبب صعودهم االجتماعي ولكن مازالت 

تربطهم عالقات بجيرانهم السابقني.
ولكن الطريف في املسلسل هو محاولة كل من هند 

البلوشي واحمد ايراج الكالم باللهجة االماراتية.

أبطال مسلسل »جيران«

توبة.. آخر مرة

اعتادت النجمة الهام ش����اهني ان تنافس اجلميع في 
معظم املواس����م الرمضانية التلفزيونية مبسلسلني غير 
انها كس����رت القاعدة هذا العام مبسلسل واحد فقط هو 

»علشان مليش غيرك«.
احد اس����باب هذا املوضوع هو نظام الكاميرا الواحدة 
الذي استخدمه مخرج املسلسل والذي ادى الى تأخير كبير 
في اجنازه، ما ادى الى غضب الهام شاهني على »الكاميرا 
الواحدة« واقسمت انه سيكون املسلسل االول واالخير الذي 
توافق على تصويره بهذه الطريقة وسيكون جتربة لن 
تكررها اطالقا خاصة انها حاولت اقناع املخرج السوري 
بتغيير طريقة التصوي����ر فلم يرض بذلك لتؤكد بعدها 

انها لن تتعاون مرة اخرى مع مخرج سوري.

إلهام شاهني »علشان مليش غيرك«

مشهد من مسلسل »أبوضحكة جنان«

يقول املثل: 

الباب اللي يجيك منه ريح سده و..

أ ـ بس

ب ـ روح

ج ـ استريح

نيشان مع املوسيقار ملحم بركات وفي اإلطار فنان العرب محمد عبده

هيفاء وهبي

)فريال حماد(املعد علي حيدر يتوسط هبة الدري ومنسق االتصاالت جميل اقبال 

ورود حيات

FM الزميل خالد حسني مع علي جنم وحمود عادل وبوچندل في استديو املارينا

ورود حيات: التلفزيون ظلمني

تأجيل »شقاوة« سامو لعيد األضحى

خالد حسين
بعد قرار وكيل التلفزيون فوزي التميمي بإيقاف برنامج »تناتيف« 
الذي انفردت »األنباء« بنش����ر خبره ف����ي عددها الصادر امس، ابدت 
املذيعة ورود حيات مقدمة البرنامج استياءها من هذا القرار، وقالت: انا 
انظلمت من هذا القرار التعسفي وأحس بانه اتخذ مبزاجية واالسباب 
غامضة وماني عارفة ش����نو هي. واضافت: بعد القرار كلمت الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون فوزي التميمي وكل اللي قاله لي ان القرار 
في صالح التلفزيون وللعلم ملا اتخذ القرار ما كلمني وقام طلع كتاب 
بوقف البرنامج. وزادت: »تناتيف« مستمر من 7 شهور وكل اجلماهير 
بالوطن العربي مو بس الكويت تتابعه ويشيدون فيه ومستعدة اعطيكم 

الدالئل وابي اعرف شنو تأثير البرنامج على التلفزيون؟
واستطردت ورود: املوضوع هو ان انا كالعادة ضحية املسؤولني 

وقراراتهم.
وأوضحت املذيعة ورود حيات انه مت عرض برنامج جديد عليها 
لتقدميه، لكنها غير مقتنعة به، ألن فكرته مكررة، مش����ددة على انها 

اذا قدمت برنامج البد ان يكون اقوى من »تناتيف«.

القاهرة ـ سعيد محمود
تقرر عرض فيلم الفنان سامو زين اجلديد الذي يحمل اسما مؤقتا 
»شقاوة« في موسم عيد األضحى املقبل بدال من عيد الفطر الذي كان 
من املقرر ان يعرض به. وقال عماد سالم مدير أعمال زين: تقرر تأجيل 
عرض الفيلم لعيد األضحى، وذلك حلني االنتهاء من جميع التحضيرات 
اخلاصة به خاصة األغاني التي سيضمها الفيلم، والتي لم تنته حتى 
اآلن«. اوضح سالم ان سامو زين سيقدم في الفيلم ثالث أغاني داخل 
االطار الدرامي للعمل، ويعقد حاليا جلسات عمل مع عدد من الشعراء 
وامللحنني الختيار هذه األغاني. يذكر ان فيلم »شقاوة« من تأليف ايهاب 
يحيى ومن اخراج احمد البدري وانتاج »العدل فيلم«، ويشارك سامو 
زين بطولته كل من احمد فلوكس وفرح ومروة حسني وسامي العدل، 
ويعد ثاني جتربة سينمائية لزين بعد فيلمه »90 دقيقة« الذي عرض 

عام 2006 وشاركه بطولته كل من زينة وغادة عبدالرازق.

بعد إيقاف برنامجها »تناتيف«

ملحم بركات يصالح محمد عبده بوساطة من »المايسترو«
ندى مفرج سعيد

قرر املوسيقار ملحم بركات 
إيق���اف الدعوى الت���ي كان قد 
رفعها بوجه فنان العرب محمد 
عبده بعد ان متكن نيش���ان في 
برنامجه »مايسترو« من اجراء 
اتصال مبحمد عبده ودفع الفنانني 
ال���ى التحدث معا عل���ى الهواء 

مباشرة.
بركات الذي ذكر عبده باخلير 
في س���ياق احللقة، شاكرا فنان 
الع���رب على باقة ال���ورد التي 
أرس���لها له، مسجال عتبه لعدم 
مخاطبت���ه عبر الهاتف بش���كل 
شخصي، فجاء االتصال الهاتفي 
ليغسل القلوب وتبادل الفنانان 
عبارات التودد امثال »انت فوق 
راسي« و»حبيب قلبي«، وأشاد 
بركات مبكانة الفنان السعودي 
وبأرشيفه الفني، مبديا إعجابه 
بأغانيه، خصوص���ا »األماكن« 
و»بعاد كنتو وال قريبني« لكنه 
اعتذر عن عدم تقدميها ألنه لم 
يحف���ظ كلماتها، وعندما س���أل 
نيشان محمد عبده عن اكثر اغنية 
مللحم تعجبه فأج���اب »نتهنى 
بحبك« وكذل���ك اعتذر عن عدم 
الغناء لعدم حفظه الكالم، فأكد 
له بركات انهما سيتعلمان معا 
كالم األغاني ويغنياها، وقد اتفق 
االثنان على االجتماع في جلسة 
ينظمها نيش���ان عندما يحضر 
محمد عب���ده الى لبنان في عيد 
الفط���ر املبارك إلحياء حفلة في 

بيروت.
أبومجد حتدث عن الفقر الفني 

احلالي في لبن���ان، وفي مصر 
ايضا، وطال���ب لبنان باالهتمام 
باألغنية اللبنانية، وبأن يحافظوا 

على الفن، وعلى لبنان.
وقال ان ماجدة الرومي وجنوى 
ك���رم هما مطربت���ان، وتغنيان 

األغاني الطربية.
وكشف بركات عن اغنية »عد 
األيام اللي راحوا« قدمها ملاجدة من 
كلمات نزار فرانسيس وستطلقها 

قريبا.

كما رد على ما قالته الفنانة 
وردة في حلقة سابقة، معتبرا ان 
شخصا ما طلب منه إعطاء حلن 
لها، ولكنه لم يصدقه، موضحا 

انها ليست فنانة عادية.
وفي ديكور فق���رة »املياه«، 
متنى لو لم يكن فنانا، ألن الفنان 
يتعب كثيرا، ولكن ال يكرم في 
بل���ده، وال تعرف قيمته اال بعد 

مماته.
املوس���يقار وقف أمام متثال 

الشمع اخلاص بالكاتب اللبناني 
الكبي���ر جبران خلي���ل جبران، 
واصفا اياه بأن���ه من »رجاالت 
لبنان الذين تركوا أثرا كبيرا«، 
وقائ���ال ان كل كلمة قالها كانت 
صحيحة. وعن رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان، قال ان اللبنانيني 
جميعهم يحبونه، »في طيبة في 
وجهك، وانت مؤمن«، داعيا اياه 
الى ان يعمل ملصلحة هذا البلد 

قدر ما استطاع.

كشف عن أغنية لماجدة وتمنى لو لم يكن فنانًا

هيفاء محاربة رومانية تعشق مدربها

»FM 1178 فائزًا باألسبوع األول من »كنز

نجم: لوال »المارينا fm« ما وصلنا لهذا النجاح
خالد حسين

استطاعت محطتا مارينا ومكس fm الدخول الى 
السباق الرمضاني ببرامج متميزة جذبت املستمعني 
خصوصا برامج املس����ابقات هذا ما قاله املذيع علي 
جنم الذي اكد انه لوال دعم املارينا ما كان وصل لربع 
النجاح احلالي الس����تحواذ احملطة على اكبر نسبة 

استماع في الكويت.
»األنباء« التقت جنم لتعرف منه تفاصيل البرنامج 
وكيف توصلوا لفكرته وخططه بعد شهر رمضان 
املب����ارك والعدي����د من االمور التي ج����اءت في هذه 

الدردشة:
شلونك مع رمضان؟

واهلل انا وايد مستانس وصار عندي وقت ارتاح 
فيه خصوصا بعد برنامج مدته ثالث ساعات على 
مارين����ا fm »ريفرش« واحلني ص����ار الضغط على 
برنامج املس����ابقات اللي قاع����د اقدمه خصوصا في 
منافسة شريفة مع البرامج الثانية اللي حتمل اسم 
مارينا او مكس fm سواء كان اسامة فودة او محمد 
دغيش����م، واللي امحلي رمضاني بيمضي مع اهلي 
بالفطور وعقب الفطور ميضي مع ابوچندل واحلجية 

وحمود عادل.

كيف جاءتكم فكرة البرنامج؟
البرنامج فكرته مشتركة بني ابوچندل واحلجية 
وحمود عادل وانا كنت معاهم ضيف خفيف احاول ان 
اتابعهم ووايد سعدت ملا قالولي نبي نقدم البرنامج 
كلنا خصوصا ان الفكرة ان انا اعكس جيل الشباب 
اللي قالوا احنا احلني وين تطورنا وش����وي شوي 

بدو يتناسون الكلمات واالمثال القدمية.
كلمنا عن صدى البرنامج؟

واهلل لغاية اآلن احلمد هلل اجلمهور وايد مستانس 
لكن ما نبيهم يقولون حظ املبتدئني ان بداية البرنامج 
اخذ صدى كبير وبنص البرنامج يبدي يخف لكن 
امتنى طول رمضان نحافظ على هذي اجلماهيرية 
 fm احللوة وعلى هذا النج����اح وللعلم لوال مارينا
ولوال كونها االذاع����ة االولى بالكويت ما كان قدرنا 

نوصل ربع هذا النجاح.
راضي مبا حققته من جناح؟

عمري ما رضيت على نفسي وداميا احاول كثر 
ما اقدر اول ما افتح امليكرفون اني اقدم اداء يكون ما 
قدمته ودائما اقول حق نفسي هذه احللقة االخيرة 
اللي اقدمها في مجال االذاعة اخرج كل ما عندك علشان 

الناس يستمتعون ويكونون حابينك.

مفرح الشمري
هن���أت النجمة هب���ة الدري 
املستمع علي يوسف محمد بعد 
فوزه بسيارة »الهوندا« في السحب 
األول لبرنام���ج »كنز FM« الذي 
يعده علي حيدر وخديجة دشتي 
ويتصدى الخراجه نايف الكندري 
وذلك بحضور مراقبني من اإلعالن 
التجاري بوزارة اإلعالم والذين 
قاموا بعملية »جرد« األرقام في 
الكمبيوتر وسحبها عشوائيا قبل 
نهاية احللقة املاضية من البرنامج 

بدقائق.

1178 فائزًا

بعد انتهاء األسبوع األول من 
شهر رمضان فاز 1178 مستمعا 
بجوائز برنامج كنز FM موزعة 
على النحو التالي: 428 مستمعا 
الهواء  فازوا بعد ظهورهم على 
و750 مستمعا فازوا عن طريق 
السحوبات اليومية والتي كانت 
جوائزها عبارة عن بالك بيري، 
أجه���زة الب توب، وش���اليهات 
ملكية وأجهزة نقالة مقدمة من 

»زين«.

أسماء الفائزين بالسؤال اليومي

»م���ن 1 رمض���ان وحت���ى 7 
رمضان«

- دانة شهاب حمد
- عبد ثويني الظفيري

- ابجاد سعد محمد
- جابر سليمان سعيد

- غامن فهد العنزي
- خليفة خلف الهاجري

- عبداهلل أحمد األنصاري

مفاجأة

في حلقة الليلة من البرنامج 
ستتضاعف اجلوائز لتصل الى 

35 ألف دوالر.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أجنزت الفنانة هيفاء وهبي، وبسرية 
تامة، مطلع األسبوع املاضي تصوير كليبها 

اجلديد الذي حمل عنوان »انت تاني«.
ففي دمشق، جنوب العاصمة السورية، 
وبالتحدي���د في مدرج بص���ري االثري، 
وبحس���ب معلومات خاصة ب� »األنباء«، 
جتس���د هيفاء وهبي دور احملاربة التي 
يق���وم بتدريبها مقاتل ق���وي هو الفنان 
تامر هج���رس، والكليب عبارة عن فيلم 
تاريخي قصير ت���دور قصته عن مقاتلة 
حتارب األعداء والغزاة، ويجسد فيه تامر 
هجرس دور املدرب لتلك احملاربة الشجاعة، 
وجتمع بينهما عالقة إعجاب حتاط باملشاكل 
والعقبات، إلى ان ينفصال بعد ذلك، وتسير 
األحداث فيراها تقاتل أمامه أعداءها في أحد 

األماكن، فيقوم مبساعدتها بناء على خوفه 
عليها وحبه لها، وهذا ما يعيد املودة بينهما 
من جديد، هذا ويسير مجرى األحداث في 

العصر الروماني.
ومت التصوي���ر رغم األج���واء احلارة 
واملضنية، ومت استقدام حيوانات الى املكان 
أمثال األفاعي الكبي���رة احلجم والنمور 
وقرود، كما ارت���دت هيفاء ثياب محاربة 

رومانية.
من جهة اخرى، نفت الفنانة هيفاء وهبي 
االشاعات التي تناقلتها وسائل اإلعالم عن 
حملها. وهي متضي وقتها في رمضان بني 
لبنان حيث يتواجد أهلها ومصر مع زوجها. 
من جهة اخرى، جتري اتصاالت مع الفنانة 
من قبل اإلعالمية العاملية أوبرا وينفري 

الستضافتها في برنامجها »أوبرا«.

»األنباء« تكشف تفاصيل كليبها الجديد »انت تاني«

المستمع علي يوسف ربح سيارة »الهوندا« بالسحب األسبوعي

يقدم برنامج مسابقات وسعيد بتواصل الجمهور معه


