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ممثل���ة خليجية صاحبة 
»ابتس���امة« جميل���ة هاأليام 
متضايقة ألن���ه املنتجني ما 
يبونها النها نقالة حچي وتربط 
عصاعص مث���ل ما يقولون.. 

خير إن شاء اهلل!

مطربة بعدم���ا صارت 
ممثل���ة هاأليام »تش���عر« 
أنه املش���اهدين ما حبوها 
في مسلسلها األخير النها 
كانت چامدة چدام الكاميرا.. 

تستاهلني!

ابتسامة شعور
مطرب بعدما »عصى« 
أوامر شركة انتاجه اللي 
عرفته للناس هاأليام قاعد 
يدور واس����طات علشان 
املي����اه ملجاريها..  ت����رد 
فوق شينك قوات عينك!
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لقطة جماعية السرة البرنامج

هيفاء وهبي

أمين زيدان وابنه نوار

إليسااحمد السقاباسكال مشعالني

أسرة البرنامج طالبت مستمعيه بتكثيف مسچاتهم للفوز بـ الـ »لكزس«

الحلقة األخيرة من »كنز FM« الليلة

إليسا: أنتظر الفرصة لتقديم أغان وطنية

هيفاء وهبي: غنائي لـ »الفيفا« برأني من الرشوة

القاهرة ـ سعيد محمود
اكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي س����عادتها 
الشديدة باختيارها للمشاركة في احياء حفل جولة 
االحت����اد الدولي لكرة الق����دم »الفيفا« لكأس العالم 

املقبلة واملقررة في جنوب افريقيا 2010.
وصرحت هيفاء بانها سعيدة جدا بهذا الترشيح، 
النه جاء من جهة عاملية، خاصة انها املطربة العربية 
الوحيدة التي رشحت لهذا احلدث العاملي الضخم.

وش����ددت املطربة اللبنانية عل����ى ان مثل هذه 
الترش����يحات العاملية اكبر دليل على جناحها دون 
وس����اطة او دفع اموال كما يردد البعض، الن هؤالء 

الناس ال يتعاملون بالوساطة او الرشوة.
وتشارك هيفاء في احلفل االول الذي سيقام ضمن 
مجموعة من احلفالت الت����ي تقدمها الفيفا في عدة 
مدن عاملية متهيدا ملباريات كأس العالم املقبلة، مع 
املطرب املص����ري عمرو مصطفى في ملعب الهوكي 

بستاد القاهرة الدولي.
وجاءت دعوة املطربة اللبنانية للمش����اركة من 
احدى ش����ركات املياه الغازية العاملية، والتي ترعى 
جولة الفيفا ملونديال 2010 املقبل حول العالم، والتي 
مت حتديد اولى حفالتها مبصر خالل فترة استضافتها 

ملونديال كأس العالم للشباب.

القاهرة ـ سعيد محمود
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا 
انها تعرضت ملخاطر املوت خالل 
العدوان االسرائيلي على لبنان 
في يوليو 2006، مشيرة الى حبها 
الش���ديد لبالدها، وانها تنتظر 
الفرصة املناس���بة لتقدمي اغان 

وطنية.
ونفت وجود مشروع زواج 
قريبا من رج���ل اعمال اماراتي 
تربطها به قصة حب س���اخنة 
كما يتردد، مشددة على انها في 
ارتباطها عاطفيا ستعلن  حال 
ذلك للجميع دون ان تخاف او 
تخجل، لكنها كشفت عن ارتباطها 
بش���خص اعتبرت���ه غلطة في 

حياتها.
وقالت إليسا في مقابلة مع 
برنامج »اللعب مع الكبار« على 
التلفزي���ون املص���ري االربعاء 
املاضي »تعرضت خلطر املوت 
خالل العدوان االسرائيلي الغاشم 
على لبنان، بعدما شاهدت من 
ش���رفة منزلي قصف الطيران 
االسرائيلي االبراج القريبة من 

مسكني«.
واضاف���ت ان منزله���ا يقع 
في وس���ط مدينة بيروت، مما 
يجعله دائما عرضة لالعتصام 
واملظاهرات، مشيرة الى ان وقت 
احلرب هددت اسرائيل بضرب 
بيروت وقد طال القصف اجزاء 

كبيرة منها.

مفرح الشمري
يختتم البرنامج اجلماهيري 
»كنز FM« حلقاته الليلة وسط 
ترقب كبير من مستمعيه السم 
الفائز الذي س���يفوز بجائزة 
البرنامج الكبرى س���يارة ال� 
»لكزس« املقدمة من »ميديا فون 
بلس« والتي سيجرى السحب 
عليه���ا قبل نهاي���ة البرنامج 
بدقائ���ق بحض���ور جلنة من 
اإلعالن التجاري بوزارة اإلعالم 
الراعية للبرنامج  والشركات 
وهي: »زين«، »األنباء«، »كوالتي 
الوطنية«،  نت«، »البت���رول 
الس���ياحي«،  »منتزه خليفة 
»مودا س���تايل«، »كتوركت«، 
»ك���ون س���بت«، »ليموزين 
اخلرينج«، »مسرح السالم«، 
»اجلوثن غالي���ري«، »أوراد 
للزهور«، باالضافة الى »ميديا 

فون بلس«.

تكثيف المسچات

طالب���ت أس���رة البرنامج 

املكون��ة م��ن خديجة دشتي، 
علي حيدر، أحمد املوس���وي، 
الكن�����دري، جمي��ل  ناي���ف 
اقب��ال، رامي الشعار املستمعني 
وخصوصا مش���تركي »زين« 
بتكثيف ارس���ال مس���چاتهم 
في حلقة الليلة لعل وعس���ى 
يفوزون بال� »لكزس« وبجوائز 
البرنام��ج الت��ي وصل��ت ال��ى 
أكث�����ر م��ن ملي���ون ونصف 

املليون دوالر.
وجه املشرف العام للبرنامج 
علي حي���در الش���كر جلميع 
 »FM الشركات الراعية ل� »كنز
على ثقتها الدائمة وحرصها على 
املشاركة فيه كما وجه الشكر 
للنجمة هبة الدري التي تصدت 
لتقدمي حلق���ات هذا البرنامج 
طيلة ليالي شهر رمضان متمنيا 

للجميع التوفيق.

املعد علي حيدر مع املوسوي

فهد السليم: الورشة الفنية مهمة لتجاوز اختبارات القبول
مفرح الشمري

اكد وكيل املعهد العالي للفنون 
املسرحية د.فهد السليم ان ادارة 
املعهد قررت اقامة ورش���ة فنية 
للطالب اجلدد الراغبني في دراسة 
التمثيل واالخراج والديكور وذلك 
مع انطالقة العام الدراسي اجلديد 
سيحاضر فيها جميع اساتذة املعهد 
في االقس���ام املذكورة الكتشاف 
ميول هؤالء الطلبة مس���بقا قبل 

انخراطهم في الدراسة.
وق���ال الس���ليم ف���ي املؤمتر 
الصحافي الذي عقده مساء امس 
االول بحض���ور رئيس العالقات 
العام���ة ولي���د النج���ار ان هذه 
»الورشة« مفيدة جدا للطالب النها 
تس���اعده على جتاوز اختبارات 
القبول، مشيرا الى ان قسم النقد 
ال يدخ���ل ضم���ن هذه الورش���ة 
لطبيعته النظرية متمنيا ان يتم 
في السنوات املقبلة اعتماد هذه 
»الورشة« رسميا ضمن اللوائح 

املنظمة لاللتحاق باملعهد.
واكد ان نسب القبول هذا العام 
هي 50% لقسم التمثيل واالخراج 
و60% لقسمي النقد والديكور وذلك 
جلذب الطلبة للدراسة في املعهد. 
واضاف قائال: ان ادارة املعهد ابتداء 
من العميد واعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني تعمل يدا واحدة لتطوير 

وعلى خشبة املسرح وفي القنوات 
الفضائية ووزارة االعالم.

وعلى ذك���ر املهرجانات قال 
الوكيل: نستعد منذ اآلن للمشاركة 
في املهرجانات احمللية الثالثة وهي: 
اخلرافي والشباب ومهرجان الكويت 
الى دعوات  املسرحي، باالضافة 
من مهرجان���ات االردن والقاهرة 
وقرطاج ودمشق، وسنشارك فيها 
جميعا ما لم تتعارض مواعيدها 

مع امتحانات الطالب.
وردا على سؤال حول مشكلة 
»املعيدين« سواء فيما يتعلق بفتح 
باب التعيني او استكمال الدراسات 
انها  السليم  العليا باخلارج قال 
مش���كلة معق���دة وتراكمت عبر 
سنوات طويلة، ويدخل فيها اكثر 
من طرف س���واء وزارة التعليم 
العالي او اخلدمة املدنية، وأمتنى 
ان جند لها احلل املناسب الذي ال 
يظلم احدا من الطالب، وان يتم 

فتح باب التعيني قريبا.
ام���ا بخص���وص فتح قس���م 
للدراسات العليا في املعهد نفسه 
فقال ان الئحة املعهد ال تتضمن 
ذلك، آم���ال ان تتحس���ن العديد 
من االمور االدارية مع تأس���يس 
اكادميية للفنون، سواء فيما يخص 
الطالب او اعضاء هيئة التدريس 

انفسهم.

العملية التعليمية والفنية في اكثر 
من اجتاه، حيث مت تطوير وادخال 
بعض املناه���ج واملواد مثل مادة 
»البانتومامي«، ومادة »التلفزيون« 
خصوصا ان الكثيرين من خريجي 
املعهد يلتحقون بالعمل في وزارة 
االع���الم كمخرجني بال اي تأهيل 

حقيقي في هذا املجال.
الى انضمام اعضاء  واش���ار 
جدد هذا الع���ام لهيئة التدريس 

من مصر واالردن مت التعاقد معهم 
منذ الع���ام املاضي، والعمل على 
عقد دورات ادارية الساتذة املعهد 
لتطوير مهاراتهم في هذا اجلانب، 
واحلرص على روح الفريق الواحد 

والتشاور مع اجلميع.
وحول الهجوم على »مخرجات« 
املعهد دافع الس���ليم قائال: نحن 
باالس���اس صرح اكادميي علمي 
فريد من نوعه في منطقة اخلليج، 

ونعمل على تأهيل طالبنا مسرحيا 
لكن اذا لم يكن اخلريج موهوبا 
باالس���اس ومحب���ا للفنون فال 
نستطيع اجباره على العمل في 
الفن، فقد يكتفي باحلصول على 
ش���هادة تس���اعده في احلصول 
على وظيفة فقط، ورغم ذلك فإن 
»مخرجات« املعهد بخير ونقدم 
عناص���ر طيبة للس���احة الفنية 
نراها اليوم في الدراما التلفزيونية 

للطالب الذين ينوون دراسة التمثيل واإلخراج والديكور

أيمن زيدان وابنه نوار
 »سوبر ديو« على أبوظبي

بيروت ـ ندى سعيد
مبزيد من املنافسات التي يتخللها الصراع احملتدم بني 
االجيال ينطلق برنامج املسابقات العائلي »سوبر ديو« لقاء 
االجيال في موسمه الثاني على شاشة ابوظبي االولى، حيث 
يقود النجم السوري امين زيدان وابنه نوار دفة املنافسة 
من جديد في عرض اس����بوعي مليء بالطرافة وخفة الظل 
التي يتمتع بها االب وابنه، وذلك ابتداء من السبت »اليوم« 

الساعة 9 مساء.
يعتمد برنامج »سوبر ديو« لقاء االجيال على استضافة 
ثالث����ة ثنائيات في كل حلقة مؤلفة من آباء وابناء من دول 
عربية مختلفة، وميثل اآلباء مرحلة اجليل السابق واالبناء 
مرحلة اجليل احلالي. وعبر مراحل البرنامج اخلمس يختبر 
امي����ن زيدان وابنه »نوار« البالغ م����ن العمر 17 عاما، مدى 
التوافق بني االب وابنه او ابنته، وبني االم وولدها او ابنتها، 
كما يظهر الثقافة املتباينة بني اجليلني ويكشف عن نقاط 
االخت����الف واالتفاق بينهما في ح����وار ال يخلو من االثارة 
والتشويق. وما مييز برنامج »سوبر ديو« لقاء االجيال هو 
فكرة التالقي بني جيلني مختلفني ينتميان ملرحلتني مختلفتني 
وه����ذا منبع قوة البرنامج، خاصة ان »لقاء االجيال« فكرة 
عاملية مميزة وهي تنفذ للمرة االولى على مستوى الوطن 
العربي على قناة ابوظبي االولى. بدوره، ابدى مقدم برنامج 
»سوبر ديو« لقاء االجيال الفنان امين زيدان سعادته بعرض 
موسم جديد من برنامج »س����وبر ديو« لقاء االجيال على 
قناة ابوظبي االولى خاصة بعد جناح موسمه االول وتركه 
اصداء ايجابية لدى املشاهدين العرب. وقال املمثل السوري 
ان البرنامج يريد ان يخلق حوارا بني جيلني مختلفني عبر 
استضافة ثنائيات مكونة من آباء وابناء عرب في كل حلقة 
ومن ث����م محاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم، مؤكدا 
ان البرنام����ج ليس معرفيا فقط وامنا من ش����أنه ان يلعب 
دورا اجتماعيا مهما. كما اكد زيدان انه س����يواصل مع ابنه 
نوار الذي يشاركه تقدمي البرنامج، نقل جتربتهما احلياتية 

وسيجسدان بشكل طبيعي عالقتهما كأب وابن.

القاهرة ـ سعيد محمود
اوضحت املغنية اللبنانية باسكال مشعالني تفاصيل الصور التي 

نشرت منذ فترة وجتمعها مع املمثل احمد السقا.
قالت باسكال: »سجلت مع احمد السقا حلقة الحد برامج التلفزيون 
املصري، من املفترض ان تذاع خالل االسبوعني املقبلني، وما صورناه 

ليس دويتو مبعنى الكلمة«.
وتابعت: السقا انسان جدع وشهم وذو اخالق عالية ومتواضع، 
اراد ان نصور احللقة في احضان الطبيعة في لبنان، فصورنا وسط 
ثل���وج »فاريا«، وفي احد املطاعم، اضافة الى ركوب اخليل، كما انه 
موهوب جدا في تأليف الكلمات ويكتب بسالسة وارسل لي مجموعة 

من اغانيه وسأختار اغنية منها أللبومي املقبل.
اضافت باس���كال: امتنى ان نصور الدويتو بنفس الطريقة التي 
صورنا بها البرنامج ليظهر بنفس التلقائية، وذلك بعد اخذ املوافقة 
من التلفزيون املصري. كما متنت باسكال ان توافق ادارة قناة ام.بي.
س���ي على اصدار اغنيات قدمية قامت بغنائها في احد برامج القناة، 

وطرحها في ألبوم يكون عبارة عن سهرة طرب.

باسكال: هذه حكايتي مع السقا


