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مفرح الشمري
»قّرب يا ولد.. ال تطوفك عيادي »كنز FM« اللي 
وصلت الى مليون ونصف املليون دوالر«، هذا النداء 

اجلميل اطلق����ه املذيع 
املتألق احمد املوسوي 
اثن����اء تقدميه حللقات 
 »FM العيد لبرنامج »كنز
وذلك لتحفيز املستمعني 
وخصوصا مشتركي زين 
للمش����اركة في فقرات 
التي حتمل  البرنام����ج 
املفاجآت السعيدة لهم 
في هذه األيام اجلميلة 
خاصة ان فريق عمل »كنز 
FM« خديجة دشتي، علي 
الكندري،  حيدر، نايف 
جمي����ل اقب����ال، رام����ي 
الش����عار يحاولون قدر 
املستطاع تقدمي اجلوائز 
القيمة للمشاركني خاصة 

ان حلقاته املقبلة ستكون غير شكل، حتى يكونوا 
دافعا قويا لباقي املستمعني بأن يشاركوا في هذا 

البرنامج التي تختتم حلقاته السبت املقبل.

لكزس وردي

طلبت احدى املتصالت من املذيع احمد املوسوي 
بأن يكون لون ال� »لك����زس« اللي تبي تفوز فيه 

»وردي« علش����ان »حتر« رفيچته����ا اللي عندها 
مثل هالل����ون األمر اللي رد عليها املوس����وي: ان 
 ش����اء اهلل أحالمچ »الوردي����ة« تتحقق وتفوزين

بال� »لكزس«.

شكرًا للجميع

وج����ه املع����د عل����ي 
الش����كر جلميع  حيدر 
الرعاة الذين يرعون هذا 
البرنامج وهم »زين«، 
»األنباء«، »كواليتي نت«، 
»منتزه خليفة السياحي«، 
»معه����د فن����دق كراون 
بالزا الصح����ي«، »ايه 
ون لتأجير السيارات«، 
»أوراد للزهور«، »مودا 
»أطي����اب  س����تايل«، 
املرش����ود«، »كونسبت 
»ميدي����ا  للهوات����ف«، 
فون بلس«، »ليموزين 

اخلرينج«.

قريب من القلب

احد املتصل����ني وصف برنامج »كنز FM« بأنه 
برنام����ج ترفيهي ألبعد احل����دود ويحفز اجلميع 
للمشاركة فيه جلوائزه القيمة باإلضافة ألسلوب 

مذيعه أحمد املوسوي القريب من القلب.

مطرب »حمد« ربه 
انه ما شارك في حفلة 
غنائية ألنه القائمني 
عليها ما عندهم خبرة 
اقامة احلفالت..  في 

زين سويت!

ممثلة من »شيمها« 
الوفاء جلميع زمالئها 
هاأليام متضايقة من 
زميلة لها قاعدة تشوه 
سمعتها عند املنتجني.. 

اهلل يعينچ!

حفل تشويه
منت���ج قاع���د »يبذل« 
قص���ارى جه���ده لعرض 
مسلسله اليديد على احدى 
القنوات العربية بعد النجاح 
اللي حققه العام املاضي.. 

بالتوفيچ!

عرض

هويدا: خلعت زوجي وابنتي تحمل الجنسية المصريةالراشد: األيام ستثبت حقيقة عملي مع روبي
عبدالحميد الخطيب

عاد برنامج »رايكم شباب« 
الى جمهور قناة »الراي« وذلك 
بعد ايام عيد الفطر، حيث شهد 
تغيرا واضحا في الشكل وحوى 
فقرات متميزة نالت استحسان 
املش���اهدين، هذا ما اكده مقدم 
البرنامج صالح الراشد الذي قال: 
ظهرنا ايام العيد السعيد المتاع 
متابعي »الراي« وحتى نشاركهم 
فرحة هذه االيام املباركة، حيث 
صورنا في اول وثاني ايام العيد 
مبرح الند ويوم الثالثاء واليوم 
ف���ي حديقة الش���عب، اما غدا 
فسيكون التصوير على الهواء 

مباشرة من مجمع األڤنيوز.
البرنامج خالل  واض���اف: 
العيد تخلله الكثير من الفقرات 
املنوعة واجلوائز القيمة وكذلك 
استضافة جنوم شباب من الذين 
تألقوا عبر شاشة »الراي« في 
ش���هر رمضان املبارك، مشيرا 
الى انه بداية من السبت املقبل 
سيظهر البرنامج بشكل جديد 
متاما، متمني���ا ان يقدم كل ما 

يرضي اجلمهور.
م���ن جان���ب آخ���ر، يقدم 
الثاني  الغنائي  الراشد احلفل 
الذي س���يحييه الليلة النجوم 
شيرين عبدالوهاب وفضل شاكر 
البلوشي مبشاركة  ومس���اعد 
البلوشي وذلك  اماني  املذيعة 
العاش���رة والنصف  في متام 

بقاعة الراية.
وعن جديده، قال الراش���د: 
لقد عرض علي ان اش���ارك في 

اكثر من مسرحية مثل »صلوح 
وملوح وزهور واملشاغب« مع 
الفنانة زهرة اخلرجي وكذلك 
مس���رحية »من صادها عشي 
عياله« للمنتج س���عد الدهش 
وايضا مسرحية نواف القطان 
وهي خاصة باالطفال، لكنني 
اعتذرت عن املشاركة النشغالي 

ف���ي قناة »الراي« واش���كرهم 
جميعا على ثقتهم في.

واستطرد: لدي النية لدخول 
عالم التمثيل لكن انتظر النص 
املناس���ب، ملمحا الى ان االيام 
ستثبت حقيقة كالمه بخصوص 
مشاركته الفنانة املصرية روبي 

في فيلم سينمائي قريبا.

بيروت ـ ندى سعيد
بعد عدة سنوات من الغياب االعالمي 
والصحافي، حلت الفنانة السورية هويدا 
ضيفة على برنامج »ستارز كافيه« مع مازن 
دياب حيث تكلمت عن طالقها كما مت الكشف 

للمرة األولى عن هوية ابنتها جنى.
هويدا حتدثت عن بدايتها منذ اشتراكها 
ببرنامج للهواة، اال ان االنطالقة الفعلية 
كانت مع أغنية »ما أندم عليك«، ذاكرة انها 
سجلت األغنية قبل الفنانة نوال الزغبي 
بسنتني، اال ان اإلعالم في سورية لم يستطع 

ان يوصلها بصوت هويدا الى العربية.
اال انها صرحت بانها اكتسبت شهرتها 
من خالل خالفها مع نوال الزغبي، فسألها 
مازن ع����ن رأيها في األغنية بصوت نوال 
فقالت: األغنية نف����ذت لصوتي، قاطعها 
مازن قائال: اعرف انها من القدود احللبية، 
قالت: نعم لكن مت تغيير بعض املقاطع لي، 
واذا قلت ل����ك انني احببتها بصوت نوال 

اكون كاذبة.
ح����ول غيابها ع����ن الس����احة الفنية، 
قالت انني انتقلت من سورية الى مصر، 
واستقررت ملدة 8 س����نوات كنت زوجة، 
استمرت حياتي مع ابنتي جنى، لم اتزوج 
من مصري ألحصل على الشهرة، اذكر انني 
تعرضت ألمراض اثناء احلمل وزاد وزني 

50 كيلوغراما.
كما متنت هويدا من مازن اال يتدخل في 
حياتها الشخصية، لكن كل ما هو ممنوع 
مرغوب، ف����دارت احللقة كلها عن طالقها 

وقضية اخللع التي حصلت عليها.
التفاصيل  وبعدها حتدثت هويدا عن 
حيث قالت: بعدت عن الفن ألبني عائلة، 
لكنني لم أجنح بسبب الطرف الثاني، فقال 
مازن: رمبا الس����بب ألن زوجك يصغرك 

في العمر، قالت: انا اكبره بسنتني، طلبت 
الطالق، لم احصل عليه ومن بعدها حصلت 
عل����ى اخللع، وصلت ملرحلة لم اس����تطع 
ان اكمل معه، البيوت اسرار، ال استطيع 
ان احتدث عن بيت����ي، جلأت الى احملكمة 

وحصلت على اخللع.
وعندما ايقظ االعالم ابنتها جنى وحملها 
على املسرح ليراها اجلميع، وهنا دمعت 
عينا هويدا قائلة: جنى كل شي بحياتي، 
فس����ألها مازن، هل والدها يراها او يطلب 
ذلك، قال����ت: ال ابدا، والده����ا غير حنون 

ومستهتر.
الحظ مازن املوبايل بيد جنى، فسألها 
مازن، هل ميكننا ان نتصل من املوبايل الى 
مصر، ضحك����ت وقالت: فصلت اخلطوط 
الدولي����ة من هاتف����ي ما بي����د احكي مع 

مصر.
اما عن جنسية ابنتها فقالت: ابنتي حتمل 
انتظر  اجلنسية املصرية وانا السورية، 
رأي احملكم����ة بغصة وحزن، فقالت ملازن 

»انا حسيت انك جايبنا لتبهدلنا«.
عن ادعائها بوجود من يحارب دخولها 
املهرجانات وشركات االنتاج، وانت تعلمني 
من هو او هي؟ قالت: نعم هناك من يعرقل 
حركت����ي الفنية، هناك عصابات ومافيات 
للمهرجانات وشركات االنتاج، احلياة كلها 

مصالح.
وعن النجوم الس����وريني قالت هويدا: 
احب الفنان صباح فخري، الفنانة ميادة 
احلناوي، سلطان الطرب، اصالة نصري، 
ش����هد برمدا... قاطعها مازن وسألها عن 
رويدا عطية، فقالت: رويدا ليس����ت على 
الساحة الفنية، فوجئ مازن وقال لها: ألم 
تسمعي بديو رويدا مع عاصي احلالني، 

قالت ال ألنني ال اتابع روتانا.

أكدت أن رويدا عطية غير موجودة على الساحةيقدم حفل شيرين وفضل ومساعد الليلة بـ »الراية«

جميل اقبال

)فريال حماد(املذيع احمد املوسوي 

املعد علي حيدر يقدم توجيهات للموسوي

املوسوي والكندري ومحمود في استراحة االستديو

اإلعالمية ندى دبوق

هويدا مع ابنتها جنى في البرنامج

صالح الراشد

ندى دبوق من »الجرس«... إلى »سكوب«
أحمد الوسمي

وصفت اإلعالمية الس���عودية ومذيعة قناة 
»اجل���رس« الفضائية ندى فاضل النقاط فوق 
احلروف وقطعت الشك باليقني بإعالنها االنضمام 
رسميا الى تلفزيون »سكوب« حيث ستطل بعد 
العيد مباشرة ببرنامجها الشهير »للنساء فقط« 
وهو البرنامج الذي س���بق ان قدمته على قناة 
»اجلرس« اللبنانية وكان من األسباب الرئيسية 

التي ساهمت في انتشارها عربيا.
وكانت فاضل التي عرفت بندى دبوق تلقت 
الكثير من العروض من قنوات مختلفة لكن كان 
عرض تلفزيون »سكوب« هو األفضل بالنسبة 

لها من حيث اجلانب املادي واملعنوي.
ويعتمد برنامج »للنس���اء فقط« على تلقي 

االتص��االت الهاتفية في حوار مباش���ر تفتح 
املتصلة فيها عقلها وقلبها لبث مش���اعرها او 
مشكالتها االس���رية واخلاصة لإلعالمية ندى 
فاضل حيث عرفت فاضل بعداوتها الشرس���ة 

للرجل.
وتعتب���ر فاضل من اإلعالمي���ات العربيات 
اللواتي أثبتت عل���و كعبها في اإلعالم العربي 
جلرأتها الشديدة في طرح وجهة نظرها وتطرقها 
ملوضوعات عديدة بكل ش���فافية وموضوعية 
ومن خالل قناعتها دون النظر لردة الفعل على 
املوضوع املطروح ألنها تؤمن ان اإلعالم رسالة 
وس���الح لتغيير بعض املفاهي���م اخلاطئة في 
املجتمع الذي يسيطر عليه احيانا عقدة العادات 

والتقاليد.

تقدم برنامجها الشهير »للنساء فقط« عبر شاشتها

حلقات برنامج »كنز FM« المقبلة »غير شكل«
يتواصل مع المستمعين برعاية »زين« و»األنباء« وآخرين
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