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بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نفت الفنانة اليمنية أروى أن تكون هناك خالفات بينها وبني 

الفنان السعودي راشد املاجد وقالت: عالقتي باملاجد 
عالقة وطيدة وعلى احسن ما يرام وليس هناك 

أي خالفات بيننا، ولكن توقف التعاون بيننا 
يعود إلى توقف شركة اإلنتاج التي كانت 

متتلكها «فنون اجلزيرة» عن اإلنتاج لي 
أو لغيري من الفنانني اآلخرين، كما 

أكدت ان الفن بالنسبة لها «هواية»، 
الفن، متمسكة  إلى جانب  وانها 
بعملها مهندســـة للديكور، ألن 

«الفن ليس له أمان».
وقالت: الفن بالنســـبة لي 
هوايـــة وليس احترافـــا، أما 
الهندسة فهي مجال تخصصي 
املهني، فأنا خريجة بكالوريوس 
هندســـة جامعة القاهرة قسم 
«معمار»، وأعمل في هندســـة 

الديكور ولدي شـــركــة خاصة 
لها فروع في القاهرة والسعودية، 

وهي التي أعتمد عليها في حياتي، 
خصوصا أنني مصممة ديكور «شاطرة» 

واســـتطعت أن اثبـــت أقدامـــي في هذا 
املجال.

حرية االختيار

وأضافت أروى: وجدت ان التعامل مع الفن كهواية واالعتماد 

علـــى مصدر آخر يتيح لي التعامـــل بحرية أكثر، مثل اجتاهــي 
النتــاج ألبوماتــي علــى حسابــي اخلاص.

وتابعت: هو أمر مكلف جدا ألنني ال ابخل على فني، 
ولكنــه في املقابل مينحني حرية اختيار األعمال 
التي تناسبني دون ضغوط سواء على ما 
أقدمه من أغنيات أو على املشاركة في 

احلفالت أو تصوير الڤيديو كليب.
ومن املعروف ان شركة «بالتينوم 
ريكوردز» التابعة ملجموعة ام بي 
سي تتولى توزيع اعمال أروى 

الفنية حاليا.

انتاج ضخم

مــن جانــب آخـــر تطــل 
الفنانـــــة اليمنيـــة أروى في 
أولى جتاربهــا كمقدمة برامج 
عبــر شاشـــــة الـ «mbc» من 
خالل برنامج يعرض بعد شهر 
رمضان املبارك وهو معرب خاصة 
ان فكرته اجنبية ومت حتويلها ملا 

تناسب املجتمع الشرقي.
العمل ذو االنتاج الضخم يستقبل 
أهـــــل الفن حيث يضـــيء جوانـب غير 
معروفة في حياتهم اخلاصــة مــن خــالل 
اصدقــاء مقربيــن لهــم يتواجــدون فــي االستديــو 
مــن دون ان يتعــرف عليهــم الفنــان بالشكــل امنا من 

خالل الصوت.

فنانة خليجية هاأليام مو 
«سعيدة» بسّبة االنتقادات 
اللي وصلتها بعد مشاركتها 
في مسلسل كوميدي قصته 
سلق بيض.. غلطة الشاطر 

بألف يالطيبة!

مذيــــع «عاتب» على 
الــــدوام  مســــؤوله في 
ألنه مو معطيه برنامج 
تلفزيوني مباشــــر في 
دورة العيد.. ليش العتب، 

الزين يفرض نفسه!

انتقادات عتب
مخــــرج تلفزيوني بعدما 
«حس» انه مو مرغوب فيه عند 
شركات االنتاج هاأليام يفكر 
يفتح شركة إنتاج خاصة فيه 
بس قاعد يدّور على شريك.. 

خير إن شاء اهللا!

شريك

السؤال
أمير الشعراء هو:

أ ـ أحمد رامي
ب ـ أحمد شوقي

ج ـ حافظ إبراهيم

«األخبار مع سماح» مستمر في العيد

ديانا كرزون باللبناني: «انت الغرام»

عبدالحميد الخطيب
املذيعة  تواصل 
ســــماح غندور في 
برنامجها  تقــــدمي 
«األخبار مع سماح» 
من اعداد عبدالرحمن 
ســــعد  الديــــني، 
الشــــمري واخراج 
خالد بطي، فارس 
العتيبي، وذلك على 
شاشة قناة الصباح 
أيام  االخبارية في 
عيد الفطر السعيد 
بعد ان تواصلت مع 

املشــــاهدين طيلة شهر رمضان املبارك. من جانبها قالت 
ســــماح: ســــعيدة بالنجاح الذي حققه البرنامج وبكمية 
االتصاالت الهائلة من جميع دول العربية. وأضافت: فكرة 
البرنامج الغريبة املشــــتقة من نشرة االخبار استطاعت 
جذب املشاهدين، حيث يجب على املشترك االجابة عن ثالثة 
اسئلة تتنوع ما بني السياسية واالقتصادية والرياضية 
سواء على الصعيد احمللي أو العربي أو العاملي، واجلوائز 
عبارة عن ســــاعات املاس وعقود لولي مقدمة من الراعي 

الرسمي للبرنامج «داماس» للمجوهرات.

بيروت ـ ندى مفرج
جنمة  تستعد 
سوبر ستار الفنانة 
ديانا كرزون للسفر 
من مصر الى االردن 
لقضاء عيد الفطر 
املبارك مع أسرتها، 
وستستغل االجازة 
للتحضير لكليب 
جديـــد  غنائـــي 
«أنـــت  بعنـــوان 
الغرام» كلمات احمد 
فودة وأحلان احمد 
وتوزيع  محيـــي 

هادي شـــرارة وتغنيها باللهجـــة اللبنانية، وذلك في 
اطار التحضير أللبومها اجلديد، حيث التزال في طور 
اختيار االغنيات التي ستضمها اليه، وستبدأ التسجيل 

مبجرد االستقرار عليها.

النومس يوّدع مستمعي «كاتب ومقال»

عبدالمحسن الروضان
يلتقي املذيع الشــــاب نواف النومس في حلقة اليوم 
من حلقات البرنامج االذاعي «كاتب ومقال» مع د.ساجد 
العبدلي الكاتــــب بجريدة «اجلريــــدة» وذلك في حلقته 
االخيرة من البرنامج وذلك في متام الساعة ١٠٫٣٠ مساء 
عبر اثير اذاعة البرنامج الثاني. وحول فكرة البرنامج، 
يقول النومس: نلتقي من خالل هذا البرنامج والذي عمره 
الزمني نصف ساعة مع مجموعة من الكتاب بحيث تكون 
لنا وقفة في كل حلقة مع كاتب من كتاب املقاالت اليومية 
في الصحف الكويتية ويدور احلوار حول املقالة املنشورة 
والرســــالة التي يســــعى الى ايصالها من خالل مقاالته. 
يذكر ان البرنامج من اعداد وتقدمي املذيع نواف النومس 

واخراج محمد فهد.

نواف النومس

حليمة أفضل إعالمية في رمضان

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كشفت اإلعالمية حليمة بولند عن سعادتها باحلصول 
على لقب أفضل إعالمية في شهر رمضان عام ٢٠٠٩، وذلك 
ضمن االستفتاء اخلاص مبجلة «سيدتي»، حيث كرمتها 
املجلة تقديرا جلهودها املبذولة وإطاللتها املتألقة. يذكر 
ان برنامج «مسلسالت حليمة» حقق نسبة مشاهدة عالية 
في أول عرض له خالل شهر رمضان املبارك واستطاع ان 
يأخذ مركزا له ضمن األعمال األكثر مشــــاهدة في الوطن 
العربي، وذلك حسب ما صرح به مدير التسويق في محطة 

ام بي سي مازن حايك.

ملكة جمال اإلعالميات حليمة بولند

سماح غندور

ديانا كرزون

صفاء أبوالسعود تشارك في «اغتيال شمس»عبدالعزيز كسار «روح شوفلك حبيب تاني»
عبدالحميد الخطيب

يحضر الفنان الشـــاب عبدالعزيز كسار 
حاليا ألغنية سنغل حتمل اسم «روح شوفلك 
حبيب تاني» من كلمات خالد مناع وأحلان 
محمد حمدان وتوزيع محمد الشـــطي وهي 

باللهجة املصرية.
وعن األغنية قال عبدالعزيز: هي ذات طابع 
شبابي تواكب اجلو الذي نعيشه في الساحة 

الغنائية وسأصورها ڤيديو كليب.
واضاف: ســـأبدأ بعد طـــرح األغنية في 
التحضير أللبومـــي الغنائي األول وهو من 
إنتاجي اخلاص ويتضمن تسع أغان ستكون 

هدية للجمهور.
يذكر ان الفنان عبدالعزيز كسار هو نفسه 
املطرب عبدالعزيز سعود لكنه آثر ان يغير 
اســـمه األخير ليتواكب مع انطالقة ألبومه 

االول.

القاهرة ـ سعيد محمود
استغل املخرج مجدي أبوعميرة اإلجازة التي 
أعطاها لفريق عمل مسلسل «اغتيال شمس»، 
بسبب بناء الديكورات داخل بالتوهات مدينة 
السينما لتصوير بعض املشاهد الداخلية هناك، 
وانتهى من مونتاج الـــــ ١٠ حلقات األولى من 
املسلسل، ومن املقرر استئناف تصويره بعد عيد 
الفطر. املسلسل من تأليف محسن اجلالد، إنتاج 
مدينة اإلنتاج اإلعالمي، بطولة الفنانة صفاء 
أبوالسعود، ياسر جالل، خالد زكي، السوري 
فراس إبراهيم. تدور األحداث حول قضايا البحث 
العلمي وما يتعرض له علماؤنا في اخلارج من 
اضطهاد وتعسف. يذكر انه كان من املقرر عرض 
املسلسل خالل شهر رمضان هذا العام، ولكنه 
تأجل بسبب تعطيل تصوير املسلسل أكثر من 
مرة النشغال بطل املسلسل ياسر جالل بتصوير 

مشاهده في مسلسل «آخر أيام احلب».

اإلعالمية القديرة منيرة عاشور

(فريال حماد)النجمة هبة الدري

علي حيدر يسلم خالد يوسف سيارة الهوندا بحضور مدير املعرض سامي ماضي

أروى

صفاء أبوالسعودعبدالعزيز كسار

أروى: الفن ليس له أمان وعالقتي بالماجد على أحسن ما يرام
تخوض تجربة تقديم البرامج على mbc بعد شهر رمضان

سحب «الهوندا» الرابعة في «كنز FM» غدًا
مفرح الشمري

حلقة غد من البرنامج املسابقاتي «كنز FM» حتمل بني طياتها 
مفاجآت كثيرة، منها زيادة قيمة اجلوائز املقدمة من الشـــركات 
الراعية «زين»، «األنباء»، «كواليتي نت»، «منتزه خليفة السياحي»، 
«كون ســـبت للهواتف»، مصممة األزياء الكويتية فريدة النوبي 
وغيرها، الى ٨٠ ألف دوالر، وذلك لرســـم االبتســـامة على شفاه 
املستمعني مبناسبة عيد الفطر، خاصة ان رعاة البرنامج حريصون 
على إسعاد مســـتمعي «كويت FM»، خصوصا مشتركي «زين» 

خالل هذه األيام.

الهوندا الرابعة غدًا

تشهد حلقة الغد السحب األســـبوعي الرابع لسيارة الهوندا 
املقدمة مـــن «ميديا فون بلس»، حيث فاز كل من علي يوســـف 
وشاهة سعد ومعتز شفيق في السحوبات السابقة ومت تسليمهم 

مفاتيحها خالل االيام املاضية.

شكرًا هبة

عبر مدير ادارة التســـويق وحتديث املنتج في شـــركة ميديا 
فون بلس واملشرف العام على برنامج «كنز FM» علي حيدر عن 
شكره للنجمة هبة الدري على املجهود الذي بذلته طيلة الفترة 
املاضية، حيث قال لـ «األنباء»: يعجز لســـاني عن شكر النجمة 
املتألقة هبة الـــدري لتقدميها برنامج «كنز FM» طوال الشـــهر 
الكرمي، حيـــث اكدت انها جنمة موهوبة بالفعل ألنها كانت تقدم 
البرنامج بإحساس صادق وأثبتت انها إعالمية متميزة ومتألقة 
كما هي في الفن، متمنيا لها التوفيق واستمرار النجاح في املسيرة 

اإلعالمية والعملية.

علي حيدر يشكر هبة الدري على تقديمها المميز

منيرة عاشور مع الجمهور 
في «كل عيد وبس»

عبدالحميد الخطيب
املتألقة  تســـتمر اإلعالمية 
منيرة عاشور في تواصلها مع 
جمهورها أيام عيد الفطر املبارك 
عبر أثير إذاعة كويت fm، وذلك 
من خالل برنامج «كل عيد وبس» 
الذي سيبث من الساعة ٤ عصرا 
وحتى اخلامسة مساء يوميا وهو 
من اعداد منيرة عاشور وسعود 
احلجنوني وتقدمي منيرة عاشور 
وعبدالعزيز الشمري واخراج 

حامد الرندي.
وعن البرنامج قالت منيرة: 
سنتواصل مع الناس فترة العيد 
من خالل مســـابقات واســـئلة 

خفيفة وكذلك جوائز نقدية.
واضافـــت: «كل عيد وبس» 
هو تكملة لنجاح برنامج «كل 

رمضان وبس» الذي بث يوميا 
طوال الشـــهر الفضيل ما عدا 
اخلميس واجلمعة من كل اسبوع 
على محطة كويت fm، ملمحة 
الى ان «كل رمضان وبس» هذا 
العام كانت به فقرات متنوعة 
وشهد مفاجآت مذهلة للجمهور 
حيث احتوى على عدة فقرات 
منها «جنم او جنمة» وهي عبارة 
عن حوار مـــع فنان او اعالمي 
ممن لديهم مسلسالت وبرامج 
الفضيل، كذلك  الشـــهر  خالل 
فقرة «شاشة رمضانية» وفيها 
متت تغطيـــة كل األعمال التي 
عرضت على الشاشات العربية، 
الى فقرة االتصاالت  باالضافة 
مع اجلمهور ملعرفة آرائهم حول 

تلك االعمال.


