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»Best Friends« بعد أن جمع حياة وسعاد والمثلث الغنائي في

محمد الدغيشم يخطف المستمعين في »كاسيت« محطة المارينا
خالد السويدان

عندما نتحدث عن االبداعات التي يحاول أي إعالمي الوصول لها 
ووضع بصمة واضحة في مجاله سنجدها كثيرة ومتفرقة ومختلفة، 
ومن االسماء التي لها بريق ال ميكن أن نتجاهله رغم بعض االنتقادات 
التي وجهت اليه، املذيع املتألق محمد الدغيشم الذي يتحفنا دائما 
بأفكار جديدة فيها نسبة كبيرة من اإلبداع والتواصل مع املستمع 

.FM على محطة مارينا
الدغيشم يقدم حاليا برنامجا اسبوعيا جديدا يبث كل خميس 
من الس����اعة 4 – 5 مساء ليستكمل به مشوار إبداعه بعد متيزه في 
برنامج »املرش« والذي استمر ملدة طويلة تالها برنامج »ايفكت« 
ولعل أبرز وأهم البرامج التي قدمها هو »Best Friends« والذي حاز 

اعجاب املستمعني.
»األنباء« التقت اإلعالمي املتميز محمد الدغيشم فكان هذا احلوار 

السريع:
محمد شلونك؟

يا هال خالد أنا بخير دام كل من يحبني بخير.
بصراح��ة أنا أحب اهنيك على اإلبداع الل��ي قاعد تقدمه في برنامج 

»كاسيت«؟
اهلل يس����لمك هذا من ذوقك وامتنى أن هالبرنامج يكون ضمن 
سلسلة البرامج اللي جتعل مستمعي »مارينا FM« مستمتعني وهم 

يتابعون ويشاركون فيها.
كلمنا عن برنامج »كاسيت«؟

يا حلو اس����م »كاسيت«، ما اعتقد ان هاالسم نقدر ننسى أيامه 
حتى وان انتش����ر ال� CD أو IPod، فمن خالل هاالسم حاولت اجمع 
كل االغاني اللي انتشرت اثناء نزولها في الساحة الفنية، ومثل ما 
كانت أغاني أيام االسطوانات والكاتريج أكيد فيه أغاني جنحت ايام 
الكاسيت ومن خالل تواصل املستمعني في البرنامج سواء باالتصال 
أو من خالل مس����جاتهم راح تشوف أن كل واحد عنده أغنية حبها 
وعاش معاها قصة جميلة من خالل أشرطة الكاسيت، وأنا من ناحيتي 
أحاول أن اجمع كل هذه االغاني اجلميلة وأعرضها للمستمع خالل 
ساعة غنائية متواصلة كلها أغاني الكاسيت، وعلى فكرة كل أغنية 

نحاول ان نذيعها للمستمعني تكون لها ذكرى خاصة في نفس كل 
شخص ولها أيام ال ميكن الواحد يقدر ينساها.

البرنامج من إعداد منو؟
م����ن إعدادي وتقدمي����ي وإخراجي، ويب����ث كل يوم خميس من 

4 – 5 مساء.
أبيك تكلمني عن برنامج »Best Friends«؟

لقد حاولت في هذا البرنامج ان أخلص معنى كلمة »أحسن 
أو أفضل صديق« وخاصة في أيامنا هذه الواحد يفتقد الصديق 
الوفي اللي ما يقدر ينسى عشرة العمر، وحتس انه يحبك من 

مواقفه معاك، ايضا حاولت ان استغل هاملوقف وكان 
اتصالي مع الفنانة القديرة حياة الفهد أم سوزان 

ومع الفنانة املبدعة أم طالل سعاد عبداهلل 
في حوار جدا شيق وممتع ضحكوا فيه 

وتذكروا أيامهم احللوة ومواقفهم اثناء 
تصويرهم للمسلسالت باالضافة 

إلى اتصالي في املثلث الغنائي 
اللي الواحد ما يقدر ينساه 

خاصة اثناء التحرير 
من خالل اغنية »وطن 

النه���ار« الل���ي كتبها 
املبدع بدر بورس���لي 
وحلنها س���ليمان املال 

وغناها الصوت اجلريح 
عبدالكرمي عبدالق���ادر وأنا 

سعيد جدا اني جمعت اسماء كبيرة لها تاريخها الفني في 
.Fm حوارات صريحة عبر اثير اذاعة املرينا

كلمة أخيرة؟
أنا مازلت أح���اول أن أقدم األفضل واملميز، وامتنى أكون 
عند حس���ن ظن اجلميع ونستمر في االجنازات لكي نصنع 
صبغة اعالمية كويتية تش���رف هذا البلد اللي عمره ما بخل 

علينا بشيء. الفنانتان القديرتان حياة الفهد وسعاد عبداهلل في أحد أعمالهما الفنية

نيكول تنضم إلى قائمة »كنج توت«

أمل بوشوشة بطلة »ذاكرة الجسد«

القاهرة ـ سعيد محمود
وّقعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عقدا مع شركة كنج توت 
التي ستقوم بإنتاج مسلسلها اجلديد وتخوض به ماراثون املوسم 
الرمضان���ي املقبل، وذلك بعد جناحها في مسلس���ل »عصابة بابا 

وماما« الذي عرض في رمضان املاضي.
من ناحية أخرى، انضمت نيكول الى قائمة ضيوف الش���رف 
املشاركني في مسلسل »عرض خاص« ويلعب بطولته عالء حسني، 
ودينا الشربيني، وكرمي فهمي، وياسمني رئيس، ومصطفي الريدي، 

واخراج هادي الباجوري.
يذكر ان آخر اعمال نيكول الغنائية كان كليب »فارس أحالمي« 

الذي مت عرضه على العديد من القنوات الفضائية.

بيروت ـ ندى سعيد
أعلنت الروائية اجلزائرية أحالم مستغامني خالل وجودها في 
اجلزائر لتكرميها من قبل الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
وذلك في األول من الش���هر اجلاري والذي يصادف العيد الوطني 
للثورة اجلزائرية، انه مت االتفاق مع تلفزيون أبوظبي على انتاج 
مسلسل عن روايتها الشهيرة »ذاكرة اجلسد«، وأنه قد مت اختيار 
جنمة »س���تار أكادميي« اجلزائرية أمل بوشوش���ة لتجسيد دور 
البطولة النس���ائية مع كوكبة من النج���وم العرب لم تفصح عن 
أسمائهم بعد، ومن املقرر ان يسند اخراج العمل الى املخرج السوري 
جندت أنزور. هذا وسيتم تصوير املسلسل بني فرنسا واجلزائر 

واسبانيا وتونس وبيروت.
وأكدت انها اختارت أمل بوشوشة إلعجابها مبوهبتها، وألنها 
شكال األقرب لشخصية حياة بطلة الرواية، مشيرة الى انه قد مت 
توقيع العقد مع أمل في بيروت، ومن املقرر ان يعقد قريبا مؤمتر 

صحافي في بيروت لإلعالن عن تفاصيل املسلسل.

نيكول سابا

أمل بوشوشة

محمد الدغيشم


