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)فريال حماد( فريق العمل في لقطة جماعية باستديو البرنامج 

»الراي قمرنا« مكوك فضائي

شريف رمزيطوني بارودألني خلف

»الراي« في سمانا.. مكوك فضائي!
له الريادة في فضاء اإلعالم، س���طع جنومه وتألقوا وتول���ى رواده كالعادة قيادة املكوك بكل 

جدارة. 
اقترن اسمه بالتميز واإلبداع، نتابعه، نعشقه، ونذوب في هواه.

 الكل ينتظر مفاجآته دوما خاصة الرمضانية منها حتى إذا انتصف الش���هر أصبح صاحبنا 
هو البدر... وهو الوحيد الذي عندما ينتهي يولد من جديد لتكون البداية ظهور »قمرنا«... أجمل 

قمر.
يا أصحاب املكوك الفضائي إنكم تستحقون اإلشادة بإبداعكم ومتيزكم.

أثناء هبوط مكوكنا الفضائي بس���الم على س���طح »قمرنا« نقع أس���رى التشويق بني »امرأة 
وأخرى« حتاور تؤدي تس���رق األضواء، ومن ثم يتتبع خطواتها »قاتل بال أجر« يركض وراءها 
بلهفة يريد أن ينافس جميع خطواتها، ولكن الرائدين الفضائيني حسني فهمي وفاروق الفيشاوي 
يواجهان حتديا كبيرا، بعد أن تلقيا »رسالة من صدف« حتذرهما من القاتل وكالعادة املرسل هو 

الرائد غامن الصالح.

في هذه األثناء يعلن الرواد عن اكتش���اف خطير لوجود البحر على س���طح القمر وهنا كانت 
املفاجأة في »حدف بحر« والذي وصلت س���ونامي أمواجه الى »بيت جدي«... وخالل االستراحة 
وأثناء متابعه الرواد شاش���ة »قمرنا« يظهر كالعادة طارق العلي مطالبا الكل بأن »يطول باله« 
على القمر وألن جنمنا العلي له منافس���ون شرسون على سطح القمر دخل مبنافسة حامية مع 

»أم سعف« بسبب البلبلة التي أحدثتها على األرض والقمر.
أما الرائد الفضائي املبدع داود حسني فيمارس هوايته الفضائية في متابعة كل األحداث القمرية 

من خالل »D-tube« قمرنا وحلقاته املمتعة.
 ويبق���ى اإلبهار ل� »آللئ« البحر كله الذي غ���اص بأعماقه املبدعان فهد الكندري وعبدالرحمن 
الفقي الطفل املعجزة. بعد هذه األحداث واالكتشافات واملغامرات استعد »السندباد« )ودق املكوك 
س���لف( ليس���تأنف رحلة العودة إلى األرض بعد أن اصطحب معه »قمرنا« ليكون محط أنظار 

الوطن العربي معلنا أن مركزه في كل عام سيكون الشويخ مبنى »الراي«!
 سعود الورع

شريف رمزي: »متعة لإليجار« بعد العيدبارود يقدم افتتاح األلعاب الفرانكفونيةألين خلف تنفصل عن حبيبها ثانية!
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

حتولت عالقة الفنانة ألني خلف بأحمد صباغ، 
ملك جمال سابق، الى قصة ابريق الزيت، فيوما تدس 
في الوس����ط االعالمي اخبار عن عالقة حب وطورا 
انفصال ثم اخبار عن زواج مدني واليوم خبر عن 
انفصال اخلطيبني. والغريب انه في كل مرة ترفض 
الني خلف التعليق على االسباب احلقيقية التي ادت 
النفصالها بشكل مفاجئ خالل االيام القليلة املاضية 
ع����ن خطيبها املزعوم. وتقول ان االنفصال مت قبل 
شهرين فقط من إمتام حفل الزفاف في الوقت الذي 
انتشرت اخبار منذ اكثر من اشهر 7 عن عقد زواج 
مدني. وكان احلبيبان يظهران أقله امام الناس عن 
قصة حبهما القوية ليبرزا ان االرتباط العاطفي بينهما 
قوي على الرغم من فارق السن بينهما. ومن املعروف 
ان الني تكبره ببضعة اعوام رغم االنتقادات الشديدة 
التي تعرضت لها من قبل اصدقائها املقربني وبعض 

افراد اسرتها بسبب اصرارها على هذا االرتباط.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اختارت اللجنة املنظمة لاللعاب الفرانكفونية 
املذيع طوني ب����ارود ليقدم حفل����ة االفتتاح التي 
س����تحصل في مدينة كميل شمعون الرياضية في 
بيروت من 26 اجلاري الى 7 اكتوبر، وسيكون في 
اللجنة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال 
سليمان وبعض رؤساء دول فرانكفونية، باالضافة 
الى حضور شخصيات ووزراء من لبنان ومن دول 
اخرى عربية وفرانكفونية. ومن املتوقع ان يصل 
عدد مشاهدي هذه االلعاب الكثر من 60 الف متفرج 
داخل املدينة الرياضية، وسيشارك فيها رياضيون 
من كل العالم، هذا وستنقل حفلة االفتتاح وبعدها 
ايام املباريات مباشرة على الهواء الى اكثر من 74 
مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيونات. يذكر ان 
طوني بارود سيكون مقدم االفتتاح بعد كلمة رئيس 
اجلمهورية، وهو سعيد كون اللجنة اتاحت له مرة 

جديدة مجاال ليتكلم باسم لبنان.

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد عودة فريق عمل فيلم »املسافر« من ايطاليا، 
يعقد املمثل الشاب شريف رمزي جلسات عمل مع 
املخرج ياس����ر عبداملجيد لالتفاق على باقي فريق 
عم����ل فيلم »متعة لإليجار«. وم����ن املقرر ان يبدأ 
شريف رمزي تصوير دوره في الفيلم اجلديد »متعة 
لإليجار« بعد عيد الفطر مباشرة، من تأليف محمد 
امني ويش����ارك في بطولته درة وعبداهلل مشرف 
واحمد الدمرداش، حسب جريدة »الدستور«. شريف 
كان ضمن فريق عمل فيلم »املس����افر« الذي حضر 
مؤخرا عرض الفيلم في مهرجان »ڤينيسيا«، مع كل 
من املخرج احمد ماهر واملمثل العاملي عمر الشريف 
وخالد النبوي وبسمة وسيرين عبدالنور. يذكر ان 
فيلم »متعة لإليجار« يعد ثاني أعمال درة وشريف 
رمزي معا بعد السيت كوم »شريف ونص« الذي 
عرض في رمضان 2008، وشارك في بطولته سوسن 

بدر وأحمد راتب وراندا البحيري.

أحمد السلمان: أبوي ما ورثلي غير الفقر والنحس
يشارك داود حسين في »شارع الحب« بالعيد

fm آالف المشاركين يتمنون »لكزس« كنز
مفرح الشمري

تضاعفت نسبة املشاركني في 
البرنامج االذاعي »كنز fm« في 
احللقات املاضية وذلك للفوز ب� 
»الهوندا« التي يقدمها البرنامج 
اسبوعيا ملستمعيه وخصوصا 
ال�  مشتركي »زين« وبسيارة 
»لكزس« التي سيجرى عليها 
ايام عيد الفطر  السحب رابع 
بحضور مراقبة محطة كويت 
fm خديجة دش���تي ومراقبني 
من االعالن التجاري ومسؤولي 
»ميديا فون بلس« اجلهة املنفذة 
للبرنامج حيث وعدوا فريق 
العمل بان تكون فقرة السحب 
مثيرة وحتمل بني طياتها العديد 
من املفاجآت واجلوائز القيمة 
للمشاركني في احللقة االخيرة 
من البرنامج الذي ترعاه »زين«، 
»األنباء«، »كوالتي نت«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »البترول 
الوطني���ة«، »مصممة االزياء 
الكويتية فريدة النبوي«، »ايه 
ون لتأجير السيارات«، »معهد 
فندق كراون بالزا الصحي«، 
»اطياب املرشود«، »ليموزين 
اخلرينج«، »اجلوثن جاليري« 
وغيرها من الشركات احلريصة 
على دعم برامج محطة كويت 

fm املسابقاتية.

أمنية حياتي

احدى املتصالت عبرت عن 
سعادتها لسماع صوت مقدمة 
ال���دري قائلة:  البرنامج هبة 

»كن���ت امتنى اس���مع صوتچ 
وكانت هذي امنية حياتي وهلل 
احلمد حتققت امنيتي هالليلة 
حتى لو ماخذ اي جائزة فانتي 
احلى جائزة عندي ألني اموت 
فيچ وبفنچ وبعفويتچ يا احلى 
هبون���ة« طبعا هب���ة خانتها 
العبرة بع���د هاحلچي احللو 
وقالت مشكورة حياتي واهلل 

ال يحرمني منچ.

 لكزس صدفي

احد املتصلني متنى ان يكون 
لون ال� »لكزس« اللي يبي يفوز 
فيه »صدفي« النه مغرم بهذا اللون 
فردت عليه هبة قائلة: شّلون احللو 
واهلل عجيب وان شاء اهلل تفوز 

بال� »لكزس«.

سيجري عليها السحب رابع أيام عيد الفطر

يقول املثل
اللي بالچدر يطلعه:

أ - الناس
ب - املالس

ج - الفأس

مذيع قاعد يبحث 
الس���هل  عن الطريق 
علشان يقدم في احدى 
القن���وات احمللية من 
غير اختبار لقدراته.. 

خير ان شاء اهلل!

ممثلة م���و كويتية 
ما »س���لمت« من انتقاد 
ربعه���ا لدورها في احد 
املسلسالت الن انفعاالتها 
اوڤر ومو اليق عليها.. 

زين يسوون فيچ!

قدرات انفعاالت
ممثل���ة خليجية فرضت 
»اوامره���ا« عل���ى منت���ج 
مسرحيتها اليديدة بأنه يشيل 
زميلة لها النها ماحتبها واال 
تعتذر عن بطولة املسرحية.. 

اهلل يرحم ايام زمان!

أوامر

أحمد السلمان

خالد حسين
يطل علينا النجم احمد السلمان هذا 
العام في العديد من االعمال الفنية منها 
التراجيدي وايضا الكوميدي ولعل ابرزها 
مسلسل »احلب الكبير« الذي يشارك فيه 
مع الفنان الكبير عبداحلسني عبدالرضا 
ومع أملع النجوم ويؤدي فيه دورا جادا، 
مشيرا في الوقت نفسه الى حرصه الدائم 
على االشتراك في عمل كوميدي كل عام 
الرضاء جمهوره لذل���ك هو من ضمن 
ابطال مسلس���ل موزة ولوزة مع إلهام 

الفضالة وهيا الشعيبي.
السلمان يرى ان فرص الدخول الى 
الوس���ط الفني باتت اسهل من السابق 
ملمحا الى ان كثرة شركات االنتاج انعشت 
الدرام���ا الكويتية وكذل���ك املهرجانات 
املس���رحية التي متد الساحة مبواهب 

حقيقية وجدت طريقها للنجومية.
»األنباء« التقت النجم أحمد السلمان 
لتعرف منه جديده وخططه املستقبلية، 

فإلى التفاصيل:
االعم��ال  اص��داء  تش��وف  ش��لون 

هالسنة؟
االعمال احمللية هالس���نة، مسيطرة 
خصوص���ا »الهدامة« و»احلب الكبير« 
و»عمر الش���قى« و»ام البنات« واحلني 
صار لكل محطة جمهورها يعني »فنون« 
لها جمهورها وكذلك »الوطن والراي« 
وغيرها لها جمهورها وصارت االعمال 

العربية قليلة.

حوسة

في مسلسلك على »فنون« 
»م��وزة ولوزة« خواتك من 

ابوك؟
اي خواتي من ابوي 
وورثوا من امهم وانا 
ادير حالله���م وانا 
ابوي ما ورثني اال 
الفق���ر والنحس 
وابوي  وام���ي 
فقاره واتزوج 
ثانية  وحدة 

وخافت على حاللها فسجلت كل شيء 
باس���مهم كونهم بنات وش���ركة ادوات 
صحية وخلوني انا ادير الشركة كوني 
ريال وبالنهاية دشوا الشركة ويشتغلون 

وصارت حوسة في العمل.
نشوف ان »موزة ولوزة« يشكل اهمية 

اكثر »من احلب الكبير« بالنسبة لك؟
اه���و أول انتاج لي والعمل انا حابه 
ومختاره من بني 20 نصا تقريبا، وهو 
قريب لي وصارله سنتني عندي، وهو 
عمل كوميدي وانا حريص كل سنة ان 
اقدم عمل يكون فيه كوميديا لكن »احلب 
الكبير« دوري فيه جد وكذلك في »امرأة 

واخرى« هم دوري فيه جد.

اعمال حصرية

فك��رة احلصرية في ع��رض األعمال 
أتؤيدها؟

واهلل اشوفها زينة.
شنو فايدتها للعمل وشنو ضررها؟

فايدتها ان���ك تطلع في قناة واحدة، 
واقصد هنا ان كل قناة فيها عمل حصري 

أحس���ن من عمل واح���د يعرض في 7 
قنوات.

ليش ما شاركت مع داود هالسنة؟
ألن داود صور ب���ره وانا املفروض 
اكون معاه بس الفترة اللي سافر فيها 
للتصوي���ر كنت حي���ل مضغوط وهو 
عرض علي بس ظروف الزمان واملكان 

ما وفقتني في العمل معاه.

شارع الحب

وماذا عن مسرحية العيد؟
عندي »ش���ارع احلب« مس���رحية 
كوميدية على مسرح حولي من تأليف 
عبداألمير رجب واخراج محمد احلملي 
من متثيل داود وأنا وبدر الطيار وحسني 
املهدي ومحمد رمضان ومي بلوش���ي 

ونخبة من النجوم.
بس انت كنت مرش��ح ف��ي العمل مع 

عبدالعزيز املسلم؟
اي كنت مرشح بس مشكلة دشيت 
أنا فترة التصوير حق مسلس���ل بعد 
رمضان فما قدرت انسق بني البروڤات 
وبني التصوير وعبدالعزيز داميا يبدأ قبل 
رمضان بأسبوعني ويبي فريقه متفرغ 

فكان صعب بالنسبة لي.

خشبة المسرح

انت حريص كل س��نة انك 
تكون متواجد مع اجلمهور في 

العيد؟

ألنه علشان تعرف جناحك في رمضان 
الزم تطلع على اخلشبة في العيد ومن 
جان���ب آخر هو تواص���ل مع اجلمهور 
علشان تعرف شنو املرحلة اللي قاعد 

توصلها.
هل املسرح حاليا مربح؟

ال واهلل م���و مرب���ح مثل الس���ابق 
واملوضوع اللي كان مربح هو مسرحية 
»قناص خيطان« ألنه قدم 104 عروض 
مستمرة يومية، أما املسرحيات الثانية 
فتالقيها في العيد ملدة اس���بوعني فقط 

وما فيه ربح.
مواضيع مكررة

شنو السبب من وجهة نظرك؟
ع�����زوف اجلمه�����ور ألن ص�����ار 
ف��ي تش���ب��ع من الفن��ان اللي يشوفه 
بالتلفزي��ون واي��د كذل��ك املواضي��ع 
ف��ي املسرح صارت مك��ررة وشايفه��ا 
املش���اه��د وم���ارة علي���ه،  أيضا دور 
العرض صارت ش���حيحة، ما في دور 

عرض مناسبة.
ما تشوف املمثل ملا يطلع من بروڤات 
التصوي��ر الى بروڤات املس��رح ش��يء 

مرهق؟
املس���رح متعب أكثر من التلفزيون 
بس ش���غل املس���رح ممتع أكثر بس 4 

البروڤات  ساعات من 
لكن التلفزيون 12 

ساعة تصوير.


