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مقدم برنامج طاح 
مستواه في البرنامج 
اللي يقدمه هااليام ألنه 
يتصنع في كالمه مع 
املتصلني.. اهلل يرحم 

ايام زمان!

مذيع طلب من الصحافة 
ب����أن ميدح�����وا  هاالي����ام 
برنامجه عل��شان املسؤولني 
يستانس�����ون ويك����ون له 
 استمرارية في الدورة الياية..

خير إن شاء اهلل!

مستوى مدح
ممثل���ة م���ا كانت 
»كرمية« مع أحد املنتجني 
بعدما هددته بأنها راح 
تاخذ حقها منه غصب 
وترد له الصاع صاعني.. 

زين تسوين!

حق

العمالق عبدالحسين عبدالرضا.. مجموعة فنان
ل���ن اكتب عنه حرفا، ولن اتط���رق لفنه ابدا، ولن اخوض 
ف���ي تفاصيل عمله اطالقا، لم هذا االمتناع؟ وما س���بب عدم 
اخلوض فيه وفي فنه وعمله؟ كيف لي ان اكتب وهو الوحيد 
الذي حتدثت عنه ماليني االحرف، كيف لي ان احتدث عن فنه 
وهو الفن نفس���ه، كيف لي ايض���ا ان اخوض في عمله وهو 

القصة والعمل؟
كيف، وكيف، وكيف لالستفهام ان يكون في سؤال جوابه 

من حروف اسمه؟
ما بالك يا حروف »املقال« متتنعني اليوم عن احلديث عنه؟ 

كيف لك أال تتكلمي عمن هو في فنه مدرسة؟
هل انتهت كل جمل الثناء أم أنه ما عاد يكفي للحروف ان 

تفي لهذا العمالق قدره وكبر فنه ومدرسته؟
نع���م ال اجد في ذاكرتي اي مخ���زون للكلمات بعد امتناع 
االحرف ع���ن الكالم، كيف لي ان اكم���ل مقالتي واحتدث عن 

»احلب الكبير« الذي يجمع بينه وبني من يعشقونه.
كل هذا واكثر جنده في »احلب الكبير« الذي يجمع العمالق 

عبداحلسني عبدالرضا وجمهوره.
عاما بعد عام يثبت بوعدنان للكل انه قادر على هزم التكرار 

في كل معارك الدراما التي يخوضها.
وف���ي كل عام ايضا يبرهن العمالق على انه مدرس���ة كل 

فصولها تستقي الفن من حروف اسمه.
لذلك سنجعل كل حرف من حروف اسمه يتكلم عنه وعن 

عمله.
ع: على درب املجد يسير وعلى القمة مازال يتربع.

ب: بساطة في الظهور وعظمة في االداء.
د: دائما يؤكد في اعماله على القيم واالخالق املثالية رغم 

انشغال البعض بالذات واالنانية.
ا: اس���تاذ في مدرس���ته يجيد التلوين في كل ادواره وفي 

انفعاالته.
ل: لونه املفضل في الفن هو اجمل ألوان الطيف.

ح: حاس���م في قراراته حتى لو كان القرار على حس���اب 
نفسه.

س: سيمفونيته هي اجمل األحلان في صناعة جنوم يجيدون 
العزف على نغمات االداء الراقي بقيادة بوعدنان املايسترو.

ي: يعي���ش احلياة من اج���ل اجلميع كي���ف ال وهو االب 
املعلم.

ن: ناظ���ر في مدرس���ة »احلب الكبير« ال���ذي يحمله لكل 
جمهوره.

كل هذه اجلمل تتحدث من خالل حروف اسمك لذلك ال ميكن 
ان تكون اال عبداحلسني.

كل احلب وكل التقدير وكل الثناء لك وحلروف اس���مك يا 
بوعدنان.

استطعت هذا العام وكل عام ان متتعنا بأحلى دروس الدراما 
في مدرسة مكانها شاشة في كل بيت محب لفنك وعطائك.

انت اليوم يا عمالقنا عبداحلس���ني متثل الفن كله، اليوم 
فق���ط لن تكون فنانا، نعم ال ميكن ملن هو في قدرك ان يكون 

اال مجموعة فنان حروف اسمه االبداع نفسه.
سعود الورع

بعد ملحمة »الحب الكبير«

ميريام فارس

)فريال حماد(هبة الدري

العمالق عبداحلسني عبدالرضا

»اللي بيحصل« لميريام فارس بعد رمضان
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تق����رأ الفنانة ميريام فارس حاليا 
سيناريو فيلم س����ينمائي جديد مع 
املخ����رج خالد يوس����ف، وف����ي حال 
أبدت موافقتها النهائية ستكون هذه 
ثانية جتاربها السينمائية بعد إسناد 
دور البطولة اليه����ا في فيلمها األول 
»سيلينا«، يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي 
كانت أطلت بتجربتها التمثيلية األولى 
أيضا مع املبدع خالد يوسف من خالل 
»دكان شحاتة« لتخوض أيضا اإلعالمية 
اوليفيرا أولى جتاربها  كارولينا دي 
التمثيلية معه من خالل فيلم »كلمني 

شكرا«.
من جانب آخ����ر أحيت ميريام في 
روسيا حفل زفاف في دار صفيسا في 
العاصمة موسكو، ومن ضمن جدول 
نشاطاتها الفنية صّورت أغنية »اللي 
بيحصل« على طريقة الڤيديو كليب، 
حتت ادارة املخرج يحيى سعادة، على ان 
يبث على احملطات األرضية والفضائية 

بعد شهر رمضان املبارك.

فالشات جديدة لبرنامج »كنز FM« في العيد
مفرح الشمري

يستعد مخرج برنامج »كنز 
FM« نايف الكندري لتسجيل 
»فالش���ات« جدي���دة خاصة 
حللق���ات العي���د التي حتمل 
ب���ني طياتها مفاج���آت كبيرة 
للمشتركني فيها من خالل زيادة 
قيمة اجلوائز التي وصلت حتى 
ه���ذه اللحظة الى اكثر من 50 
ال���ف دوالر مقدم���ة من رعاة 
البرنامج »زي���ن«، »األنباء«، 
»كواليتي نت«، »منتزه خليفة 
الس���ياحي«، »كون س���بت«، 
»ايه ون لتأجير الس���يارات«، 
»البت���رول الوطنية«، »معهد 
فندق ك���راون بالزا الصحي«، 
»أطياب املرشود«، »ليموزين 

اخلرينج« وآخرين.

تكفووون ردوا

طالب���ت مقدم���ة البرنامج 
النجمة هبة الدري املستمعني 
الذين يرس���لون »مس���جات« 
م���ن هواتفهم ب���أن ينتظروا 
عند هواتفه���م وأال يغلقوها 
ألن منسقي االتصاالت جميل 
إقبال ورامي الش���عار يفاجآن 
بعدم رد املس���تمع عليهما أو 
إغالق���ه جله���ازه، األمر الذي 
يحرمه اجلائزة املخصصة له، 

ولذلك طالبت هبة املستمعني، 
خصوصا مش���تركي »زين« 
بأن ي���ردوا عل���ى اتصاالتهم 
وناشدته�م عب�ر األثي�ر قائل�ة: 

تكفوووون ردوا!

تستاهل المدح

 »FM امتدح مستمعو »كنز

أس���ل��وب »فراشة الشاش��ة« 
هب�����ة ال��دري ف�����ي تقدي��م 
فق��رات البرنام��ج املتنوع��ة، 
األم��ر ال��ذي جعلهم يتابعونها 

غي�����ر  ألنه�����ا  بش���غ��ف 
ف�����ي تقدميها،  »متصنع��ة« 
ولذلك يعشقونها ويعشقون 

بدلياتها.

وصلت جوائزه إلى أكثر من 50 ألف دوالر برعاية »زين« و»األنباء«

السؤال
يسقط بدون صوت:

أ ـ اخلشب
ب ـ القطن
ج ـ احلجر


