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ممثل ما س���لم من 20
انتقادات ربعه بالديوانية 
بعد مشاركته في احدى 
العيد ألنه  مسرحيات 
 كان دوره هامش���ي..

من طمع طبع!

ممثلة كان عندها »أمل« 
في احد املنتجني علش���ان 
يردها ألعماله التلفزيونية 
بس كشت فيها وتعاقد مع 
الكومبارس..  صديقته���ا 

الشرهة عليچ!

طمع تعاقد
منت���ج هاألي���ام مو 
»سعيد« النه مسرحيته ما 
فيها حجوزات ويفكر انه 
يعرضها خارج الديرة.. 
اكيد م���ا فيها حجوزات 

النه ما فيها نص!

نص

مستمعو »كنز FM« ألحمد الموسوي: وفيت وكفيت
بعد أن تصدى بنجاح لتقديم حلقاته

لقطة جماعية لفريق برنامج »الديوانية«

الفنان القدير داود حسني مشاركا في إحدى احللقات مع العطية وصالح العصفور

سعود الدوسرينيكول سابا

أسامة حسني وفواز بخيت مع حسني اخلضري

)فريال حماد( املعد علي حيدر يتوسط احمد املوسوي ونايف الكندري

»الديوانية« لوحة تلفزيونية بأحلى األلوان جذبت المشاهدين
أحمد الوسمي

من الن���ادر جدا ان جتد عمال 
تلفزيوني���ا تتواف���ر فيه جميع 
مقومات العمل الناجح واجليد، 
اال ان برنامج »الديوانية« الذي 
عرض عبر قن���اة الوطن والذي 
تزامن عرضه مع دورة الروضان 
الرمضانية خالف القاعدة وأثبت 
انه م���ن البرامج التي ال تعترف 
ب���ل بالواقع واحلقيقة  بالندرة 
أمام املشاهدين  اللذين تش���كال 
من خالل برنامج مشوق عكس 
جهود فريق العمل على الرغم من 
وجود بعض الهفوات والسلبيات 
البسيطة التي يؤكد وجودها ان 
الفري���ق يعمل، واس���تطاع هذا 
البرنامج ان يحصل على نسبة 
مشاهدة عالية وغير مسبوقة في 
ش���هر رمضان وان يتبوأ مقدمة 
البرام���ج الرياضية احمللية ذات 
االختصاص وان يحجز له مكانا 
اله���رم ويكون في  عل���ى رأس 

املقدمة.
وجاء جناح البرنامج من خالل 
متكن مقدم���ه املذيع عبدالعزيز 
العطية من اعطاء ش���كل جديد 
ومن���وذج يس���تحق االحت���رام 
لإلعالمي الكويتي املفعم بالثقافة 
العامة  الرياضية واملعلوم���ات 
وقدرة فائقة على ادارة دفة احلوار 
بصورة متوازنة وعقالنية ترضي 
جميع الضيوف خاصة احملاورين 
الوطني  داخل االستديو املدرب 
صالح العصفور والالعبني أسامة 
حسني وفواز بخيت حيث متكن 
العطية من خلق حالة من التواصل 
واحلميمية مع ضيوفه الدائمني 
معتمدا على عالقته الشخصية 
بهم ومرتكزا على أدواته السليمة 

كمذيع ومح���اور محترف يجيد 
فن اللعب في مستطيل االستديو 
وال يتجاوز خ���ط التماس الذي 
رس���مه له املخرج محمد الطني 
وفري���ق االع���داد لذا اس���تطاع 
ان يص���وب ج���ل تركيزه داخل 
االستديو فظهر البرنامج طوال 
حلقاته بصورة متميزة رغم ان 
بعض الضيوف كانوا »جديني« 
وخجولني ف���ي اإلطاللة وحاول 
العطية جاهدا بذكائه وحرفيته 
ادماجهم في روح البرنامج ومع 
العصفور وأسامة وبخيت وشكل 
بهم لوح���ة تلفزيوني���ة رائعة 
انعكست باإليجاب على الشاشة 
كما لعب فريق اعداد البرنامج دورا 
رئيسيا وفاعال في متويل البرنامج 
بجرعات ذات قوة دفعت به نحو 
األمام وحتديدا من خالل التقارير 
اخلارجية التي يتم تنفيذها للمرة 

بخيت وأسامة حسني اللذين خلقا 
حالة كوميدية أضافت للبرنامج 
نكهة وخفة دم كس���رت الرتابة 
املتوقعة ف���ي مثل هذه النوعية 
من البرام���ج احلوارية مبتعدة 
ع���ن البرامج التقليدي���ة، فهما 
متيزا بانتهاج أس���لوب يعتمد 
على »القفش���ات« و»اإلفيهات« 
والذكري���ات الطريفة الى جانب 
املقالب الكوميدية ويس���اعدهما 
في خل���ق هذه األج���واء املذيع 
عبدالعزيز العطية في حني شكل 
الكابنت صالح العصفور الهدوء 
والتحليل امل���دروس يقوده الى 
ذلك اخلبرة العريقة التي عرف 
بها ف���ي املجال الرياضي كالعب 
ومدرب، مما جعل روح التناغم 
تنس���جم بني جن���وم الديوانية 
اللقطات أو  كما ش���كلت بعض 
»الطلع���ات« مثلما نطلق عليها 

األولى في تاريخ اإلعالم الكويتي 
به���ذه الصورة احلرفي���ة التي 
مزجت بني دقة اختيار اللقطات 
واملوس���يقى التصويري���ة التي 
تباينت ما بني العاملية واحمللية 
مما أعطى التقرير بعدا فنيا أضاف 
للبرنامج الكثير، وكل من تابع 
البرنامج شعر باجلهد الكبير الذي 
يبذله فري���ق االعداد املكون من 
املايسترو بندر سليمان، والدينامو 
مشعل الشمري، واملجتهد عبداهلل 
األنصاري وهذا ان دل فإمنا يدل 
على ان روح الرجل الواحد هي 
التي تقود فريق العمل وأظهرت 

حلقاته بشكل متوازن.
ومن هنا البد من االشارة الى 
حسن اختيار ضيوف الديوانية 
من مشارب مختلفة وشخصيات 
إعالمية ورياضية وفنية باالضافة 
الى االعتماد على الالعبني فواز 

بلهجتنا احمللي���ة، حيزا جميال 
يشد ويلفت انتباه املشاهد الذي 
بات يترقب »طلعة« أو »فنتك« 
جديدة، أضف الى ذلك قدرة مقدم 
البرنام���ج عبدالعزي���ز العطية 
بالثق���ل اإلعالمي الذي يش���كله 
بالتنويع في املعلومات واألسلوب 
النوعي  التق���دمي  الش���ائق في 
والتعليق املتمكن الى درجة انه 
متيز بطبقة صوت وخامة باتت 
معروفة للمتلقي واملشاهد معا 
باالضافة ال���ى حضوره املتميز 

من خالل الشاشة.
من جانب اخر علمت »األنباء« 
ان جناح البرنامج دفع املسؤولني 
في قناة الوطن لدراسة امكانية 
استمرار عرضه مرتني في األسبوع 
كل خميس وجمعة بشكل جديد 
وعرضه في ال���دورة البرامجية 

املقبلة.

تتجه النية الستمراريته كل خميس وجمعة في »الوطن«

نيكول سابا تستعد 
لتصوير مسلسل 

لبناني جديد
القاهرة ـ سعيد محمود

بعد انتهائها من تصوير ڤيديو 
كليب »فارس أحالمي« مع املخرج 
الفنانة  يحيى سعادة، تس����تعد 
نيك����ول س����ابا للب����دء بتصوير 
مسلسل لبناني هو الثاني لها بعد 
مشاركتها في مسلسل »حواء في 
التاريخ«، وستقوم نيكول بدور 
فنانة تتع����رض لبعض املواقف 
في مسيرتها، واملسلسل من انتاج 

شركة »مروى غروب«.
وكانت نيكول ق����د اطلت في 
عيد الفطر ضيف����ة على برنامج 
»ابيض واس����ود« مع املذيع رجا 
ناصر الدين على قناة اجلرس، بعد 
طول غياب عن الشاشة في لقاءات 
خاصة، حيث حتدثت عن عملها 
الذي عرض خالل ش����هر رمضان 
املبارك وكان بعن����وان »عصابة 
املمثل  الى جان����ب  بابا ومام����ا« 
هاني رمزي، باالضافة الى عملها 
الس����ينمائي الذي اخذ الكثير من 
الضجة الشعبية واالعالمية ملا فيه 
من وقائع حقيقية جريئة متكنت 
نيكول من خالل ادائها من ايصال 

الصورة احلقيقية عن دورها.

سعود الدوسري يُحدث »نقطة تحول« في حياة المشاهير
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بعد غياب عن الشاشة لسنتني، 
حيث انتقل من ال� »ام بي سي« الى 
اوربيت املشفرة، يعود االعالمي 
سعود الدوس����ري ليحدث نقطة 
حتول في حياة العديد من املشاهير 
العرب من خالل شاش����ة »ام بي 

سي«.
الدوس����ري ان »نقطة  يعتبر 
حتول« برنامج جديد من نوعه على 
الشاشة العربية، خاصة البتعاده 
عن احلوارات الطويلة، بحيث يقدم 
مجموعة مكثفة من املعلومات في 

نحو 60 دقيقة.
الذي تباشر احملطة  البرنامج 
عرضه خالل ايام، يرصد التحوالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
في العالم ككل وفي العالم العربي 
بشكل خاص، كما يناقش تأثيرات 
احداث كبرى حصلت في العالم مثل 
هجمات احلادي عشر من سبتمبر 
على املجتمعات احمللية والعاملية. 
فالبرنامج شامل يجد فيه املشاهد 

املتطرف دينيا واملعتدل فنيا.
كما يتطرق البرنامج الى حاالت 
عرفتها املجتمعات العربية امثال 
املناطق  ما يحص����ل في بع����ض 

اخلليجية خاصة موضوع التعامل 
مع املرأة.

كما س����يهتم البرنامج ببعض 
االش����خاص الذين يحتاجون الى 
نقطة حتول في حياتهم ومساعدتهم 
بقدر االمكان كطالب عبقري عاجز 
عن دفع االقساط فيأتي البرنامج 
ف����ي  ملس����اعدتهم وللع����ب دور 

حياتهم.
البرنامج  ه����ذا، ويخص����ص 
اح����دى فقرات����ه لع����رض حاالت 
ايجاد احللول  انس����انية محاوال 
املناسبة لها، اما اجلزء االخير من 
كل حلقة فيخصص الس����تضافة 
ش����خصية سياس����ية أو فنية او 
اعالمية، عل����ى ان تناقش املقابلة 
نقاط التحول الرئيسية في حياة 

هذه الشخصية.
البرنامج سيقدم القسم االكبر 
الى  منه م����ن االس����تديو اضافة 
فقرة اس����تضافة لضيف ال تزيد 
ع����ن 20 دقيقة االمر الذي يتطلب 
من االعالم����ي االنتقال احيانا الى 
ال����دول العربية إلجراء احلوارات 
أو احلص����ول ع ل����ى معلومات ما 
يتطلب احيانا اكثر من يوم، لكن 
يتم اختصار كل ذلك في 20 دقيقة 

فقط. في الوقت الذي اعتدنا فيه 
على احلوارات الطويلة في الدول 

العربية.
البرنامج سبقا في  وسيحقق 
استضافة العديد من الشخصيات 
التي قد تشكل استضافتها سبقا 
اعالميا، ومن ابرز الش����خصيات 
التي اس����تضافها البرنامج االمني 
العام السابق لالمم املتحدة بطرس 
غالي، والسفير السعودي السابق 
املتح����دة االميركية  الواليات  في 
والرئيس السابق للمخابرات االمير 
الفيص����ل، ووزير الصحة  تركي 
الذي  الربيعة  السعودي عبداهلل 
التوائم،  اش����تهر بعمليات فصل 
واول وزيرة كويتية د.معصومة 
املبارك، ووزيرة الدولة لش����ؤون 
االسرة والسكان املصرية مشيرة 
خطاب، واالعالمية اللبنانية جيزيل 
خوري والفنانان السوريان دريد 
حل����ام وجمال س����ليمان، ووزير 
الس����عودي د.عبدالعزيز  االعالم 
خوجة، الشاعر احمد جنم، االمير 
سلطان بن سلمان، وهو اول رائد 
فضاء عربي مسلم، االمير بندر بن 
عبداحملسن الذي شكل حتوال في 

االغنية اخلليجية.

يبث عبر شاشة MBC خالل األيام المقبلة

مفرح الشمري
استطاع املذيع املتألق احمد املوسوي ان 
يثبت للجميع انه »قدها وقدود« وذلك بعد 
ان تصدى بنجاح لتقدمي حلقات البرنامج 
اجلماهيري »كنز FM« طوال ايام العيد بعد ان 

اختارته اجلهة املنتجة للبرنامج 
للقيام به����ذه املهمة النه من 

الذين  الش����باب  املذيعني 
يس����يرون بخطى ثابتة 
نحو الشهرة والنجومية 
حي����ث اس����تقبل رعاة 
ه����ذا البرنامج »زين«، 
»األنب����اء«، »البترول 
الوطني����ة«، »منت����زه 
خليف����ة الس����ياحي«، 
س����تايل  »م����ودا 
الكويتية  للمصمم����ة 

فري����دة النوبي«، »ايه 
ون لتأجير السيارات«، 

»كون  »كتوركت«، 
س����بت للهواتف« 

وغيره����م، ه����ذا 
االختيار بكل 

رحابة ص����در النه ميتلك اس����لوبا جميال 
في جذب املس����تمعني للمشاركة في فقرات 
البرنامج التي حتمل بني طياتها العديد من 

اجلوائز القيمة.

وفيت وكفيت

ال����ذي حققه  النجاح 
احم����د املوس����وي في 
»كنز FM« لم تقتصر 
االشادة به على فريق 
املك����ون من  العمل 
خديجة دشتي، علي 
حيدر، نايف الكندري، 
جمي����ل اقبال، رامي 
الشعار وامنا تعدى 
الكثر من ذلك ووصل 
الى مستمعي البرنامج 
الذين اشادوا بتقدميه 
وخفة روحه في استقبال 
الذي  اتصاالته����م االمر 
جعلهم يقول����ون له »يا 
احمد وفيت وكفيت وعساك 

على القوة«.

ماركة مسجلة

عبر املخرج ناي����ف الكندري عن 
سعادته للمشاركة في هذا البرنامج 
اجلماهيري خاصة انه من املؤسسني 
له مع املش����رف العام علي حيدر 
الذي كان حريصا على متيز هذا 
البرنامج من خالل الفالش����ات 
اجلميلة لتحفيز املس����تمعني 
وخصوصا مش����تركي زين 
على املش����اركة ف����ي فقراته 
املتنوعة. وذكر الكندري انه 
سعيد بتجاوب املستمعني مع 
»فالشاته« اخلاصة ببرنامج 
»كن����ز FM« والتي تعتبر 

ماركة مسجلة باسمه.

حلقة الختام

ش����هدت حلقة اخلتام 
لبرنامج »كنز FM« العديد 
املفاجآت للمس����تمعني  من 
الذي����ن »كثف����وا« ارس����ال 
»مسجاتهم« للفوز بجائزة 
الكبرى وس����تقوم  البرنامج 
»األنباء« غدا بنشر تفاصيل هذه 
احللقة التي شارك فيها رعاة 

هذا البرنامج اجلماهيري.
احمد الموسوي


