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زينة مع فريق مسلسل »نور عيني«

زينة كرم مع الزميل بشار جاسم

ملحم بركات أثناء تصوير الكليب

رويدا عطية:التفاهم والوفاء هما السمتان 
األساسيتان الستمرار الزواج مدى العمر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أحيت الفنانة رويدا عطية ثاني حفالت برنامج »قسمة 

ونصيب« على شاشة الـ »ال.بي.سي« والتي تزامنت 
مع عيد األضحى املبارك، واحتفلت رويدا عطية 

أيضا بصدور ألبومها اجلديد بكلمة قالت فيها 
»العيـــد عندي عيدان، عيد األضحى املبارك 

وعيد صدور ألبومي اجلديد«، كما غنت ثالث 
أغنيات من األلبوم: »شو سهل احلكي« 

و»بيني وبينو«، و»اسمعني«.
»عروســـة« البرنامج رزان مغربي 
دخلت املسرح في لوحة فنية من وحي 
العرس التقليدي املغربي، ومتنت في 
العيد أن »يعم السالم والصحة في 

عاملنا العربي«.
وفي سؤال لرويدا، خيرت فيه بني 
الشابني املشتركني في البرنامج يحيي 
وحسني من سورية، فضلت رويدا أن 
يكون حبيبها هو قسمتها ونصيبها، 

وأكدت على أن التفاهم والوفاء هما 
السمتان األساسيتان الستمرار 

الزواج مدى العمر.
مسابقات مباشرة على 
املسرح خضع لها كل من 
شـــباب، صبايا وأمهات 
البرنامج، وذلك الختبار 
قدراتهم علـــى التأقلم 
مع تفاصيـــل احلياة 
اليومية،  الزوجيـــة 
ثـــالث  كخياطـــة 
صبايـــا »أجندين، 
ونـــوال«  مـــالك، 
ألزرار القمصان، أو 
سرعة نقر خضار 

»الكوســـا« من قبل األمهات، إضافة إلى مقدرة ثالثة شـــباب 
على االهتمام باألطفال وحاجاتهم. مهدي األطرش من 
لبنان فاز باملســـابقة، مما خوله إمكانية إنقاذ 
الصبية التي نالت أدنى نسبة من تصويت 
اجلمهور. أما نسب التصويت من قبل 
اجلمهور وجلنة احلكم فأتت لصالح 
دعاء »41%«، منـــال »22%«، فاطمة 
»19%«، وأميرة »18%«، وبذلك تكون 
املغادرات  أميرة من مصر ثاني 
للبرنامج، بعد حصولها على 
أدنى نسبة، وعدم رغبة الفائز 
التي  النتيجة  مهدي مخالفة 
أعطاها اجلمهـــور وجلنة 

احلكم.
التسميات اجلديدة من 
قبل األمهات شملت صبيتني 
هما عبير التي اختارتها خمس 
أمهــــات، وأجندين التي متت 
تسميتها من قبل والدتني 

اثننت.
ونصائح  انتقادات 
جلنة احلكم كانت هذا 
األسبوع من نصيب 
األمهات والشــــباب، 
انتقــــدت  حيــــث 
اإلعالميــــة رندا املر 
بعــــض تصرفــــات 
األمهــــات، خاصــــة 
أثناء حتضير وجبات 
فــــي حني  الطعــــام، 
اعترضت اإلعالمية رميا 
آراء بعض  جنيم على 

شباب البرنامج.

احتفلت بألبومها الجديد مع عرسان »قسمة ونصيب«

»بدنا حريق« أغنية وطنية
للموسيقار ملحم بركات

بدأت شاشـــة الـ »ال بي سي« بعرض كليب األغنية 
الوطنية اجلديدة »بدنا حريق«، أحلان وغناء املوسيقار 
ملحم بركات، إنتاج املؤسسة اللبنانية لإلرسال، وإخراج 

املخرج طوني قهوجي.
األغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وتوزيع املوزع 

املوسيقي ميشال فاضل.
يذكر ان اغنية »بدنا حريق« سجلت في استديو جو 
بارودجيان وهي من إخراج وتنفيذ إنتاج: طوني قهوجي 

.PAC وإنتاج: شركة باك ليمتد ـ

»L.B.C« بدأ عرضها على شاشة

فنان العرب محمد عبده

»اهلل أكبر«
هدية محمد عبده للمملكة

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
»اهلل أكبر« عنوان األغنية الوطنية التي أهداها فنان 
العرب محمد عبده جتاوبا مع املهمة الوطنية التي يقوم 
بها اجلنود السعوديون في جنوب اململكة، كتب كلمات 
األغنية الشاعر ســـاري وحلنها ناصر الصالح. ويقول 

مطلعها:
اهلل أكبر يا بلد

انت روح في جسد
عشت يا نبض الوريد
في قلوبنا انت الوحيد

من جهة أخرى، التقى فنان العرب محمد عبده مبحبي 
وعشـــاق فنه بالقاهرة من خالل احلفلـــة التي أحياها 
بفندق سميراميس ثالث أيام عيد األضحى املبارك، حيث 
شـــدا في حفلته بالعديد من أغنياته القدمية واجلديدة، 
وضمن سلسلة حفالت األضحى يحيي فنان العرب حفلة 
ســـاهرة أخرى يوم األربعاء املقبل في فندق الفينيسيا 
انتركونتيننتالـ  عني املريسة. ومن املتوقع أيضا أن يحيي 
حفلة خالل عيد رأس السنة امليالدية في بيروت أيضا.
يذكـــر أن أغنية »اهلل أكبر« هـــي الثالثة التي يقوم 
بتلحينهـــا ناصر الصالح خالل األيـــام القليلة املاضية 
تضامنا مع العمليات التي يقوم بها اجليش السعودي 
جنوب البالد، حيث تعاون الصالح قبل ذلك مع الفنان 
عبداملجيـــد عبدا هلل في أغنية »كبـــر البارود« والفنان 

ماجد املهندس في أغنية »يا وطنا«.

المذيعة زينة كرم: رغبة التمثيل موجودة عندي من زمان

 »MBC« سواء بقناة »الوطن« أو »الشاهد« أو الـ
وما انسى اني ملا قدمت في قناة »الشاهد« أشادت 
فيني اإلعالمية القديرة حصة املال، وأيضا ما انسى 
كالم اإلعالمي املخضرم محمد لويس ملا قالي انتي 

مشروع جنمة تنقصها شرارة االنطالقة.
ش��رايچ في برنام��ج »بنات وب��س« دون زينة 

كرم؟
كل كاست البرنامج يعطيهم العافية على هذا 

املجهود وأمتنى لهم كل التوفيق.
سؤالي شي.. وجوابچ شي ثاني؟

هذا اجلواب اللي اقدر أقوله وما عندي اجابة 
ثانية.

طي��ب.. من��و املذيع��ة الل��ي يعجب��چ تقدميها 
بصراحة؟

تعجبني املذيعة دياال مكي اللي تقدم برنامج 
»مشاهير« وبرنامج »جنم اخلليج« على قناة دبي 

وهي جدا رائعة.
ومن الكويت؟

عندنا تشكيلة حلوة من املذيعات وكل وحدة 
لها ستايلها واهلل يوفقهم.

وبرنامج حترصني على مشاهدته؟
أوبرا وينفري.

بس أوب��را راح تعتزل التقدمي وتتف��رغ لقناتها 
اجلديدة؟

بالعكــــس هذه خطوة حلــــوة وانطالقة أكبر 
لها.

ودچ تكونني نفسها؟
ال مــــا ودي، انا أمتنــــى ان أكــــون زينة كرم 

وبس.
كلمة أخيرة؟

أمتنى ان مسلســــل »نور عيني« يكون وجبة 
خفيفة يتلذذ بها املشاهد على قناة »الوطن«.

بشار جاسم
املذيعـــة زينـــة كـــرم اســـتطاعت ان تلفـــت 
انتباه املشـــاهدين من خالل طلتهـــا بالعديد من 

البرامــج.
فهي تتمتع بحضور قوي خصوصا انها تعرف 

كيف تغازل عدسة الكاميرا بعيونها اجلميلة.
»األنباء« دردشت بخصوص مسلسلها اجلديد 
»نور عيني« الذي سيعرض خالل أيام على قناة 

»الوطن«، وإليكم تفاصيل احلوار:
مسلس��ل »ن��ور عين��ي« كان من املف��روض انه 

يعرض قبل أسبوعني، وللحني ما انعرض ليش؟

تنتظر ردة فعل المشاهد لمسلسل »نور عيني«

وبعد »نور عيني« ماياتچ 
عروض؟

واهلل يانــــي أكثــــر من 
عــــرض منها مسلســــالت 
وبرامج، لكن حاليا انتظر 
ردة فعل اجلمهور ملسلسل 

»نور عيني«.
سؤال صريح.

اهلل يستر منك )تضحك(، 
قول.

لي��ش طلعتي م��ن قناة 
»الوطن«؟

صدقنــــي مــــا فــــي أي 
خالف بيني وبينهم وقناة 
»الوطن« لهــــا فضل كبير 
من بعــــد رب العاملني على 
زينة كرم واجلمهور عرفني 
من خالل »صباح الوطن« 
و»بنات وبــــس« و»ليالي 

الوطــــن« لكن حبيت اني اقــــدم برنامج مبفردي 
وأبرز فيه طاقتي اإلعالمية لكن القناة كانت لها 
خريطة ثابتة متشي عليها والكل يالحظ هالشي 
من خالل البرامج الثابتة يعني ما في شيء جديد 
للحني وأنا لو بيني وبني قناة »الوطن« مشــــاكل 
كان ما انعرض علي مسلسل »نور عيني« بالقناة 

نفسها اللي اهوا من بطولتي.
وبرنامج »الثريا«؟

شركة انتاج طلبتني باالسم حتى اقدم برنامج 
»الثريا« على محطة »MBC« وبصراحة كانت جتربة 
وايد حلوة، خصوصا ان البرنامج استضاف جنوم 
الصــــف األول ملطربي اخلليج أمثال: محمد عبده 

ونوال والعديد من املطربني.
وتضيف: عموما انا وايد سعيدة باللي قدمته 

واهلل انا مثلك والناس شافت دعايته على قناة 
»الوطن« وباجلرايد على أساس انه راح ينعرض 
قبل اسبوعني لكن اللي عرفته من بعض املصادر 
انه راح يعرض العمل بعد العيد حتى يتســــنى 
للمشاهد ان يشاهد العمل دون توقف فترة عيد 

األضحى ويكون عرضه بشكل متسلسل.
شلون اقتنعتي بفكرة التمثيل؟

رغبة التمثيل موجودة عندي من زمان وكانت 
في بالي وكنت أنتظر الوقت املناسب وملا اتصلوا 
علّي مسرح السالم وكان في بالهم دور البطولة 
لوجه جديد ورشحوني استأنست وملا قريت النص 

عجبتني الشخصية وعشت معاها.
وتضيف: عموما مسرح السالم ما قصر معاي 
بأي شي خصوصا انه مت تصوير العمل بالعديد 
من اللوكيشنات منها النمســــا وبولندا وأملانيا، 
باإلضافة الى الكويت ومســــرح السالم عطاني 

ثقة كبيرة إن شاء اهلل أكون قدها.
كلمينا عن طاقم مسلسل »نور عيني«؟

التأليف شــــارك فيه عبدالعزيز املسلم 
وفاطمة الصولة وسامي العلي وعلي الفريج 
واالخراج للبيلي احمد، والبطولة ألحمد 
النبهان وعبدالعزيز  الصالح وجاسم 
املســــلم ومنصور وحســــني املنصور 
ولطيفة املجــــرن وعبدالعزيز احلداد 
وســــلمى ســــالم والعديد من النجوم 

الشباب.
وزينة كرم املذيعة وينها؟

موجودة )تضحك( وآخر مرة طلعت 
فيها كانت مع قناة الشاهد من خالل برنامج 
»الديوان« وهو عبارة عن برنامج سياســــي 
قدمته بفترة االنتخابات وقابلت فيه العديد 
من الشخصيات السياسية والنواب وبعدها 
انشغلت بتصوير مسلسل »نور عيني«.

وحصة  لويس  محمد 
أشـادوا  اللوغانـي 
»الشاهد« بقناة  فيني 


