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مغني بعد ما فشل 
في التمثيل اجته الى 
تقدمي البرامج علشان 
يجرب حظه فيها ميكن 
يكس���ر »الصخر«.. 

بالتوفيچ!

ممثلة بعدما اكرمت 
احد املنتجني اللي تعتقد 
انه يحبها وما يقدر على 
بعدها هااليام ومتضايقة 
الن كرمها كان مو محله.. 

تستاهلني!

برنامج حب
ما ندري ليش وكيل قطاع 
االخب���ار بالتلفزيون اوقف 
مراسل برنامج املؤشر عايد 
العن���زي عن العمل بش���كل 
مفاجئ ومن دون ذكر اسباب.. 

افيدونا افادكم اهلل!

وقف

»f.m محمد الجاسر: »العيد عيدين في كويت

نيكول: »الحب الممنوع« في رمضان 2010

ماريا: الكليب الفاضح زادني شهرة!

خالد السويدان
العي���د راح يكون عيدين مع 
محطة كويت fm هالسنة خاصة 
في اول وثاني وثالث ورابع يوم 
من العيد وحتديدا من الساعة 9 
 Dj الى 11 مساء من خالل برنامج
الغنائي، »األنباء« التقت مبذيع 
البرنامج محمد اجلاسر فكان هذا 

احلوار السريع:
محمد شلونك؟

بخير اهلل يسلمك.
عي��دك مب��ارك وعس��اك من 

العايدين؟
اهلل يس مك وعسانا من عواّد 
وعلى جميع القراء ومس���تمعي 
كوي���ت fm باخلي���ر والصحة 
والعافية وعلى ديرتنا احلبيبة 

الكويت باخلير يارب.
شعندك هالسنة في العيد؟

طبع���ا تعودنا كل س���نة ان 
العيد في كويت fm يكون عيدين 
 Dj وهالسنة غير اكيد مع برنامج
الغنائي واللي راح يشارك معانا 
ابرز الديجيهات واش���هرهم في 
الكويت، وعلى هاالس���اس راح 
الي�����وم االول  يكون معانا في 
 Dj Brown واليوم الثاني Dj Black
واليوم الثالث Dj White، اما في 
اليوم الرابع راح يكون معان���ا 
Dj Flash، واكيد املتعة راح تكون 
اكبر ملا املس���تمع راح يتواصل 
معانا ويس���تمتع ف���ي االغاني 

العصرية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اللبنانية  الفنان���ة  حترص حاليا 
نيكول سابا على التواجد في بيروت 
بس���بب عقد جلس���ات العم���ل بينها 
وبني املخ���رج فيليب اس���مر لوضع 
التفاصيل النهائية ملسلسلها اللبناني 
اجلديد »احلب املمنوع«، تأليف ريتا 

برصونة.
ويجرى حاليا اختيار باقي ابطال 
العمل ليكون اول عمل تلفزيوني لبناني 
لنيكول سابا، وجتسد فيه دور فنانة 
استعراضية ش���ابة تقع في حب احد 
رجال السياس���ة في لبنان، ولكن هذا 
احلب يواجه أزمات ومشاكل، ومن املقرر 
ان يبدأ تصوير املسلسل قريبا متهيدا 
لعرضه على القن���وات الفضائية في 

شهر رمضان 2010.
يذكر ان آخر اعمال نيكول املسلسل 
التلفزيون���ي الكوميدي »عصابة بابا 
وماما« مع الفنان هاني رمزي وعرض 

في شهر رمضان املاضي.

تأليف بدر مح���ارب وإخراج 
الزاير  مس���رحي عبدالناصر 
وتلفزيون���ي للمخ���رج علي 
حسني و»صافي طار« من بطولة 
الفنان داود حس���ني وشعبوال 
وسعود الشويعي و»تويتي« 
ويشارك فيها نخبة من النجوم، 
وستعرض مسرحيات األطفال 

في التاسعة صباحا.

أروى: »جيتك« في لبنان
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تنجز الفنانة اليمنية اروى في بيروت تصوير كليبها 
اجلديد الغنية »جيتك« التي كتب كلماتها منصور الواوان 
وحلنها عبداهلل القعود، كما تستعد اروى لتصوير اغنية 

»سواد العني« قريبا في احد البلدان العربية.
وذكرت اروى انها سعيدة لتحقيق كليب »غصب عنك« 
الفضل ڤيديو كليب مت عرضه على االنترنت، كما وصفت 
سعادتها بنجاحها في تقدمي برنامج »آخر من يعلم« قائلة: 
تلقيت اصداء رائعة جدا بعد عرض البرنامج خاصة بعد 
استضافتي لنجوم لهم اسمهم على الساحة امثال حياة 
الفهد واحالم وليلى علوي وعبد احملسن النمر وحنان 
ترك، وأضافت: ما اسعدني هو تلك االتصاالت التي تصلني 
من اجلمهور البداء اعجابهم بالبرنامج، وايضا تسعدني 
اتصاالت بعض الفنانني لطلب استضافتهم، وهذا خير 

دليل على جناح البرنامج.

من بطولة سعد الفرج وخالد 
النفيس���ي وحياة الفهد وغامن 
الصال���ح، و»بن���ي صام���ت« 
لعبداحلسني عبدالرضا وسعد 
الفرج وحياة الفهد، و»بخور ام 
جاسم« ويجسدها جنوم الفن 
مرمي الغضبان ومحمد املنصور 
وعل���ي املفي���دي وعبدالعزيز 
احلداد وسعاد حسني وتأليف 

القاهرة ـ سعيد محمود
أكدت الفنانة اللبنانية ماريا ان الكليب املنسوب لها على 
شبكة اإلنترنت وتظهر فيه بوضع غير الئق زاد من 
شهرتها ولم يشوه صورتها بعكس ما أراد املروجون 
له، في الوقت الذي قالت فيه انها ستثبت في فيلمها 

اجلديد »أحاسيس« انها ممثلة جيدة.
وقالت ماريا � ردا على سؤال حول الڤيديو 
الذي مت نشره على اإلنترنت وتظهر فيه بوضع 
غير الئ���ق: من يكرهونني اكث���ر بكثير ممن 
يحبونني، ومن فعلت ذلك هي انسانة تافهة 
تريد ان تشّوه صورتي امام جمهوري، وأنا 
اقول ملن يفعلون ذلك انه���م كلما زادوا في 
إيذائي، فهم يزيدون من ش���هرتي، بحسب 

مجلة »سيدتي«.
وحول ما ذكرته تقارير صحافية عن انها 
هاجمت اعالن مواطنتها هيفاء وهبي عن كتابة 
كتاب يس���رد قصة حياتها، قالت ماريا »انا 
أمتنى لهيفاء التوفيق«، مستنكرة ما اشيع 
عن هجوم من قبله���ا على مذكرات هيفاء، 
ورأت انها وهيفاء تقلدان النجمة بيونيسيه 
في كليب »بحب املاس« و»ما تقولش حلد«، 
موضحة ان عالقتها مع املخرج جاد شويري 

ال تخرج عن إطار األخوة والصداقة.
وعن فيلمها اجلديد »أحاسيس«، أوضحت 
الفنانة اللبنانية انه جتربة فريدة ومتميزة، 
وقالت »أقدم من خالله دور نور، وهي فتاة 
من طبقة فقي���رة تدفعها الظروف لالرتباط 
برجل يكبرها في السن، كما تضطر للعمل في 
ملهى ليلي لكنها تكون مختلفة عن كل الفتيات 
هناك، فعلى الرغم من انها الفنانة األساس���ية اال 
انها فتاة محترمة، لذا عندما يلتقي بها بطل الفيلم 
يتعلق قلبه بها على الرغم من انه يصارع املوت، فهو 

مصاب بالسرطان وأمله ضعيف في الشفاء«.
وردت ماريا عل���ى االنتقادات املوجهة لها لعدم 
امتالكها موهبة التمثيل، قائلة: »ليقولوا ما يشاءون.. 
فأنا في فيلمي هذا سأثبت للجميع انني ممثلة جيدة، 
وأؤكد لهم انهم س���يالحظون فرقا كبيرا بني فيلمي 
االول وهذا الفيلم، ويكفيني ان املنتج هاني جرجس 
فوزي يثق متاما مبوهبتي ومقتنع بأن لدي كاريزما 

على الشاشة«.
ونفت ان تكون خاضت صراعات ومش���اكل مع 
ابطال فيلمها السابق »بدون رقابة« خصوصا دوللي 
شاهني، وقالت »لقد جنح الفيلم كما جنحت االغنية 
التي قدمتها مع احمد فهمي، وعموما فيلمي املقبل 

سيكون مفاجأة للجميع«.

محمد الس���ريع وإخراج صقر 
الرشود، وسيكون موعد عرض 
مسرحيات الكبار في العاشرة 

مساء.
كذلك مس���رحيات للصغار 
وهي: »كش���مش« من بطولة 
احم���د جوهر وط���ارق العلي 
الزاي���ر وعلي  وعبدالناص���ر 
سلطان وزهرة اخلرجي ومن 

الب�احثة في التراث الكوي����تي 
غنيمة الفهد التي ستطرح أسئلة 
وغطاية كويتية تتخللها تقارير 
متنوعة ع���ن الكويت وأغاني 
ومسرحيات قدمية ومسلسالت 

تراثية.
يذكر ان جدول العيد يتضمن 
مجموعة من املسرحيات للكبار 
الوزير«  مثل: »حرم س���عادة 

عبدالحميد الخطيب
يق���دم تلفزي���ون الوط���ن 
جلمهوره مجموعة »غير« من 
البرامج املتميزة خالل ايام عيد 
األضحى املبارك ومنها برنامج 
املسابقات املنوع »عيدية الوطن« 
الذي يعرض في متام الساعة 
الثانية ظه���را وهو من تقدمي 
كل من عبداهلل دشتي وحسن 
البحراني وفاطمة بوحمد ويعده 
علي كمال وفهد حسني وإخراج 

عبدالعزيز العنزي.
البرنامج عبارة عن مسابقات 
الهواء  ترفيهي���ة تبث عل���ى 
مباشرة من مجمع ديسكفري 
ويق���دم جوائ���ز وهدايا قيمة 
ويدور القالب الفني ل� »عيدية 
الوطن« حول مجموعة مسابقات 
ترفيهي���ة وعلمي���ة وثقافية 
وفكرية وألعاب رياضية، ينقل 
من خاللها األج���واء اجلميلة 
املتعددة واملظاهر  واألش���كال 

املرتبطة بالعيد.
البرنامج  كما يس���تضيف 
نخبة م���ن الفنانني في لقاءات 
ودية خفيفة على ان يتحدثوا 
فيها عن ذكرياتهم في العيد فترة 
الطفولة وايام الشباب واملواقف 
والطرائ���ف التي وقعت معهم 

خالل هذه االيام املباركة.
البرنامج  هذا ويتخ����ل���ل 
فقرة تراثية، حيث أعد فريق 
عمل البرنامج لوكيشن تراثيا 
الكويتي����ة  ميث���ل األحي���اء 
القدمي�ة وتستضي����ف الفقرة 

Dj's Black.. white.. Brown&Flash  بمشاركة

محمد اجلاسر

الفنان القدير غامن الصالح

مذيعو برنامج »عيدية الوطن«

اروى

النجم داود حسني

الفنانة القديرة حياة الفهد العمالق عبداحلسني عبدالرضا

نيكول سابا

مسابقات تلفزيون »الوطن« للجمهور »غير« في عيد األضحى
يعرض برامج منوعة ومسرحيات يوميًا للكبار والصغار

ماريا


