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منتج جنح بإقناع مطرب 24
شاب بخوض جتربة التمثيل 
بس املشكلــة بعدمــا »طاع« 
املنتـــج هااليام  هاملطرب 
 ما يرد علـــى اتصاالته..

شكله اعلن افالسه!

مقدم برامج بعدما 
»اختلف« مع مدير القناة 
اللي يشتغل فيها هااليام 
قاعد يدّور واســـطات 
علشـــان يرد لشغله.. 

صچ أي شي!

إقناع شغل
ممثلـــة »عبـــّرت« عن 
استيائها ملشاركتها في احد 
الكوميدية بعدما  البرامج 
انتقدوا املشاهدين املالبس 
اللي البستها.. اذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت!

استياء

يقول املثل
يا من شراله من حالله..

أ – مله
ب – زلة
ج – علة

»استديو الفن« يعود مع سيمون أسمر وابنه بشير
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

وقف عدد كبير من املشتركني امام جلنة التحكيم اخلاصة ببرنامج 
»استديو الفن« بعد ان بوشر بعرض االعالنات الستقبال املشتركني، 
ويعود البرنامج بنسخة جديدة بعد غياب طويل يعود للعام 2000، 
لكن من خالل شاشة الـ »ام.تي.في« وليس »ال.بي.سي« خاصة بعد 
ان انفصل املخرج الكبير ســــيمون أسمر صاحب فكرة البرنامج من 

املؤسسة اللبنانية لالرسال منذ حوالي السنة.
عدد كبير من املشتركني احتشدوا امام قاعة »افوروم دو بيروت« 
وامام جلنة حكم مرحلية ســــتتغير مع انطــــالق البرنامج، وضمت 
املايسترو ايلي العليا وبشير اسمر املخرج ابن سيمون اسمر اضافة 

الى طوني كسابيان.
وبحسب معلومات »األنباء« مت تقسيم استقبال املشتركني تباعا 
بحسب فئات الغناء من الطربي الكالسيكي والغناء الشعبي احلديث 
والتقليد واملونولوج، إضافة الى الشــــعر وعــــرض األزياء والعزف 

والرقص الشرقي اضافة الى غناء الراب العربي.
املشتركون تراوحت اعمارهم بني 16 و26 عاما ووقع االختيار على 

النخبة منهم.
تطورات كثيرة سيشهدها البرنامج بدءا من الديكور الذي سيواكب 
العصر ال شك اضافة الى التقنيات املستخدمة وادخال خدمة الرسائل 
النصية »اس.ام.اس« والتصويت الذي سيتقاسمه اجلمهور بنسبة %25، 

و25% للجنة مؤلفة من أهل اإلعالم و50% للجنة احلكم األكادميية.
اما جلنة احلكم فستضم وجوها فنية من املتخرجني في »استديو 
الفن« وأضحت اســــماؤهم المعة، إضافة الى اســــم واحد من اللجنة 
القدمية. هذا ويترأس املخرج ســــيمون اسمر جلنة احلكم وسيكون 
املشرف على البرنامج الذي سيخرجه ابنه بشير اسمر. وسيتقاسم 

شاب وفتاة تقدمي البرنامج.

الشيخ دعيج اخلليفة

املطرب الكبير نبيل شعيل

عبدالرحمن الدينيشعلة القرشي

)فريال حماد(هبة تتوسط الزميل مفرح الشمري واملعد علي حيدر النجمة هبة الدري

سيمون أسمر

FM مستمعو المحطة: فراشة الشاشة »ملح« برنامج كنز

مفرح الشمري
اجلميــل في برنامج املســـابقات »كنز 
FM« الذي يبــث حاليا عبر أثير موجات 
كويت FM ويتواصل مع مستمعيه طوال 

أيام العيــد انــه أعطى 
املجـــال ملشـــتركــي 
للفـــــوز  »زيـــن« 
القيمـــة  بجوائـــــزه 
املقدمـــــة من »زين«، 
»األنبـــاء«، »كوالتي 
نت«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »البترول 
الوطنيـــة«، »اتيليــه 
مودا ستايل«، »ايه ون« 
الســـيــارات،  لتأجير 
»معهد فنـــدق كراون 
بالزا الصحي«، »أطياب 
املرشود«، »ليموزين 
اخلرينـــج«، »كـــون 
ســـبت«، »الچوثـــن 
»مســـرح  غاليري«، 
السالم« باالضافة الى 
فـــــون بلــس  ميديا 

وهــذه اجلوائــز رسمــت االبتسامة على 
شـــفاههــم خاصــة انهــم لديهــم احلــق 
بالفـــــوز بأكثر من جائزة مـــادام رقمهم 
موجـــــودا فــي »كمبيوتـــــر« البرنامــج 
وهــذا إن دل فإنـــــه يــدل علــى ان هــذا 

البرنامــج منهم وإليهم.

ملح البرنامج

امتــــدح مســــتمعو احملطــــة وخصوصــــا 
مستمعي برنامج »كنز 
FM« أســــلوب »فراشة 
الشاشــــة« هبــــة الدري 
بالتقدمي حيث اعتبروه 
انه »ملح« البرنامج وانها 
الفترة  استطاعت خالل 
السابقة تكوين لها قاعدة 
جماهيرية من املستمعني 
من مختلف األعمار وذلك 
لعفويتها وتلقائيتها في 
تلقي اتصاالتهم للمشاركة 
في برنامجها الذي يعتبر 
من أقوى برامج املسابقات 

التي تبث حاليا.

فالشات العيد

املخرج املبدع نايف 
انتهــــى من  الكنــــدري 
تسجيل فالشات »حلوة« 
حللقات البرنامج في العيد بصوت املذيع أحمد 
املوسوي الذي سيتواصل مع املستمعني حتى 
تكون هذه الفالشات راسخة في عقول من يستمع 
للمحطة وحتى يشعر بان هناك اختالفا بينها 

وبني فالشات الشهر الكرمي.

ألسلوبها وعفويتها في تلقي اتصاالتهم

املخرج نايف الكندري

شعيل وتامر وشيرين وفضل 
يحيون حفالت العيد بالديرة

القرشي: »الخطر في اللتر« مستمر مع مستمعيه

نورا رحال تعلن انفصالها عن زوجها
خالد حسين

انتهى املذيع الشاب عبدالرحمن الديني من 
  »Q8 تسجيل حلقات جديدة من برنامج  »شباب
حتوي العديد من الفقرات املختلفة واملتنوعة 
التي تخص وتهم املشاهدين وسيتم عرضها في 
عيد الفطر السعيد على شاشة تلفزيون الكويت 
مع النجوم الشباب مشعل اجلاسر وعبداهلل 

الزيد وحسني املهدي ومحمد الرمضان.
كما سيعود بث برنامج  »شباب Q8« على 
الهواء مباشـــرة عقب العيد وذلك بعد توقفه 
في شـــهر رمضان املبارك من أجل التحضير 
للـــدورة اجلديدة التي ســـيطل مـــن خاللها 
عبدالرحمن وزميـــاله املذيعان وليد العنزي 

ونورة البالول.
اجلدير بالذكر ان البرنامج من اعداد: هالة 

سالم واخراج عبداهلل العازمي.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كشفت الفنانة نورا رحال من خالل اطاللتها عبر برنامج »عيون بيروت« عن 
انفصالها عن زوجها. فنورا التي تتنفس احلب والرومانسية وعاشقة السينما 
والفن الســــابع.. من اجل احلب تغني، والوجه الرومانســــي الطاغي الذي جعل 
املخرجة ايناس الدغيدي تســــتعني بها في احدث افالمها الســــينمائية »مجنون 
أميرة«، وكذلك امللحن بأحلانه واغنياته. خطاب رومانســــي ناعم ودائم نطقت 
به نورا التي استهلت احلوار باحلديث عن تعاملها مع ايناس الدغيدي في فيلم 
ال يخلــــو من اجلرأة التي عودتنا عليها املخرجة والتي طرحت قصة الفيلم من 
خالل 3 محاور: أوال ان االسالم ال يعني االرهاب، ثانيا: نفت ان تكون الليدي دي 
اشــــهرت اسالمها خالل زيارة قامت بها الى مصر، ثالثا: التطرق ملعاناة املرأة ما 
بني رغبتها الشخصية ونظرة املجتمع لها وهو احملور الذي أثر كثيرا في نورا 
لشعورها بان اغلب النساء في الشرق يعانني من هذه املشكلة. هذا، وكشفت نورا 
انهــــا انفصلت عن زوجها، لكن هذا ال يعني الطالق بينهما، وكل ما في االمر انه 
احب امرأة ثانية وليس بالضرورة ان تكون نهاية هذا احلب الزواج. لكنه اليزال 
يحتفظ مبحبته واحترامه لهــــا. بينما هي التزال تكن له احملبة رغم االنفصال 

ألن احلب ال يتغير وال ميوت واال ملا كان حبا من االساس.

خالد حسين
حتت رعاية الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة الصباح تقام 
حفالت عيـــد الفطر املبارك 
بقاعة الراية بفندق »الكوت 
يـــارد«، والتي ســـيحييها 
نخبة من أملـــع جنوم الفن 
بالوطن العربي وهم: بلبل 
اخلليج الفنان نبيل شعيل 
والفنانـــان املصريان تامر 
حسني وشيرين عبدالوهاب 
والنجم اللبناني فضل شاكر 
اعتبارا من يوم االثنني 22 

اجلاري.
احلفل األول سيكون بني 
بلبل اخلليج والفنان تامر 
حسني، بينما يجمع احلفل 
الثاني والذي ســـيقام يوم 
الثالثاء 23 اجلاري الفنانة 
شيرين عبدالوهاب والفنان 

فضل شاكر.
هذا ومن املتوقع ان يصل 
الفنان تامر حسني صباح 
يـــوم احلفل بينمـــا تصل 
شيرين وفضل عصر اليوم 

نفسه.
من جهته أعرب اخلليفة 
عن سعادته القامة هذه الليالي 
الفنية بالكويت خالل احتفال 
أهل الديرة بعيد الفطر، وقال 
ان وجود الفنان نبيل شعيل 
الفنانني  وهذه الكوكبة من 
في تلك املناســـبة امنا هو 
إلسعاد الناس وخلق أجواء 
من الفرح والبهجة للجميع 
الســـيما ان هؤالء الفنانني 
يتمتعون بجماهيرية كبيرة 
واجلمهور يذهب إليهم أينما 
كانوا، مشيدا في الوقت نفسه 
بالقائمني على احلفل وعلى 
اجلهود التي يقومون بها من 

أجل راحة اجلمهور.

خالد حسين
يســـتمر برنامج »اخلطر 
في اللتر« فـــي تواصله مع 
العيد  ايام  املستمعني طوال 
عبر اثيـــر محطة مكس اف 
ام من الساعة 7 الى 8 مساء 
وهو من اعداد شعلة القرشي 
وتقدمي اسامة فودة واخراج 

حمود عادل ودي جي7.
معـــدة البرنامج شـــعلة 
القرشي عبرت عن سعادتها 
بالنجاح الذي حصده البرنامج 
املبارك،  خالل شهر رمضان 
وقالت: »اخلطـــر في اللتر« 
مســـتمر فـــي تواصله مع 
اجلمهـــور في فتـــرة العيد 
وستكون هناك مشاركة عن 
طريـــق اس ام اس في موقع 
احملطة في االنترنت وسيعطى 
للمشارك فرصة اذا أخطأ في 
أول مرة، اما في ثاني مرة فهو 

.Come over
العمل  واضافت ان فريق 
يبذل الكثير من اجلهد إلرضاء 
جمهور مكس اف ام، ونشكر 
كل من ساهم في وصولنا لهذا 

النجاح.

برعاية دعيج الخليفة وتقام بقاعة الراية

عودة »شباب Q8« بعد العيد


