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ممثل صاحب مشاكل 30
ما فادت معاه »النصايح« 
هااليام متضايق ألنه 
مخ����رج عمل����ه طلب 
االس����تغناء عنه بسّبة 

لسانه.. تستاهل!

ممثلة قاعدة »تذكر« 
ليل نهار قصة حبها الحد 
املنتج����ن اللي هااليام 
كاشت فيها ومطيح مع 
صاحبتها في القهاوي.. 

اهلل يعينچ!

مشاكل حب
طالب مبعهد املسرح 
كان راح يفقد حياته بعدما 
خسفت فيه بالوعة بس 
اهلل س����تر، واملصيبة ان 
هالبالوعة للحن مفتوحة.. 

منا للمسؤولن!

بالوعة

ألبوم أصالة الخليجي 2010 مع »بالتينيوم ركوردز«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

من املتوقع ان تطلق الفنانة أصالة نصري ألبومها 
اخلليجي اجلديد في أوائل سنة 2010 »يناير املقبل«، 
بعد ان كانت انته���ت من تصوير غالف األلبوم في 
بيروت بعدسة كارن وشربل. وسيضم األلبوم 10 أغان 
منها »سم وعسل«، »شموخ عزي« و»تبي تتركني«، 
وفي معلومات خاصة ان شركة »بالتينيوم ركوردز« 
ستعمد الى توزيع األلبوم الذي أنتجته أصالة بنفسها، 
بعد ان خرج���ت الفنانة من ش���ركة »روتانا«. هذا 
وتتواجد أصالة في لندن ملتابعه التفاصيل النهائية 
أللبومه���ا اجلديد، على ان تطل���ق ألبومها الثاني � 
وهو باللهجة املصرية � مبجرد االطمئنان على طرح 

األلبوم اخلليجي. 
من جهة اخرى، أعربت أصالة عن دهشتها من الشائعة 
التي انطلقت مؤخرا، وروجت إلصابتها بسرطان الرأس، 
والسفر إلى أميركا لتلقي العالج، مشددة على أن تلك 

الشائعة »السخيفة« ال أساس لها من الصحة.
وكان قد تردد خالل األيام املاضية ش���ائعة قوية 
تدعي أن أصالة س���افرت فجأة إلى الواليات املتحدة 
األميركي���ة لتلقي العالج من امل���رض اخلطير الذي 

أصيبت به.
وقالت أصال���ة ان كل ما تردد في هذا الصدد عار 
عن الصحة ش���كال ومضمونا، معربة عن انزعاجها 
الشديد من الشائعة السخيفة التي ال تعلم مصدرها، 
وما الس���بب وراءها. وأضافت »أنها بخير، وتتمتع 
بصح���ة جيدة«، موضحة ان س���بب وجودها خالل 
الفترة املاضية بأميركا هو ارتباطها بإحياء عدد من 
احلفالت كان���ت ضمن حفالت عيد األضحى املبارك. 
اجلدير بالذكر أنها ليست املرة األولى التي تنطلق فيها 
شائعات عن أصالة، فقد سبق أن ترددت شائعة عن 
وفاتها بحادث سير في إمارة دبي قبل بضعة أشهر، 
غير ان أصالة سخرت من تلك الشائعة حينها وقالت 
إنها ليست موجود بدولة اإلمارات العربية من األساس 

فكيف تتعرض حلادث سير بإمارة دبي؟

بعد خروجها من شركة روتانا

ماريا

أصالة نصري

ماريا: أنا مرعوبة من الزواج!
القاهرة ـ سعيد محمود

اعترف���ت الفنانة اللبنانية ماريا انها تخ���اف جدا من الزواج، 
وتعتبره يهدد مس���تقبلها الفني، مش���يرة الى ان الرجل الشرقي 

بطبعه يغار على زوجته وال مينحها احلرية الكافية للحركة.
وأكدت ماري���ا انها لم تذهب الى مصر لتق���دم االغراء، وقالت 
انها تعيش حياتها بشكل طبيعي جدا، الفتة الى ان املالبس التي 
ترتديها في التمثيل هي نفس���ها التي ترتديها في احلياة، وتعتبر 

ماريا ذلك كافيا لنفي تهمة االثارة واالغراء عنها.
يذكر ان ماريا تؤدي دور راقصة في كابريه في فيلم جديد بعنوان 
»احاسيس«، واعترفت ماريا انها قررت اختيار الشهرة والنجومية 
لتصبح مثل الصاروخ »ال شيء يعطله«، وقالت انها عندما تصل 

الى مرحلة معينة ترضيها قد تفكر في االستقرار والزواج.

تؤدي دور راقصة في »أحاسيس«

مشعل معرفي: حرية المذيع تبدأ خلف الكاميرا وتحديداً في البيت!
عبدالحميد الخطيب

اكد املذيع املتألق مش����عل معرفي ان مناقشة أي 
قضية على الشاشة البد ان ترتكز على وعي بأهمية 
رسالة االعالم ومدى تأثيره في الناس، مشيرا الى ان 
حرية أي مقدم برامج هي وراء الكاميرا وفي البيت 
فقط، خاصة ان هناك بعض القنوات تفرض طرحا 

محددا على البرامج.
مشعل يتمني ان يكون مع زمالئه املذيعن الشباب 
خير س����فراء لإلعالم الكويتي، ملمحا الى جتهيزه 

لبرنامجن جديدين سيريان النور قريبا.
 »األنباء« التقت معرفي ليحدثنا عن اهم عوائق 
االعالم املرئي ورأيه في برنامج »وال كلمة 3« وسبب 
عدم تقدميه لبرامج الهوا وغيرهما من االمور الشائقة 

فإلى التفاصيل:
ما القضية االعالمية التي تشغل بالك؟

ان����ا فرد من هذا املجتمع ومن الطبيعي ان هناك 
العديد م����ن القضايا التي تهمن����ي ولكن في مجال 
االعالم هناك موضوع مدينة االنتاج االعالمي التي 
هي مطمح وحلم لكل اعالم����ي وفنان في الكويت، 
فإن توافرت هذه املدينة سنجد مكانا وفضاء اوسع 

الطالق طاقات االعالمين والفنانن.

مسؤولية كبيرة

االعالم سالح مهم في يد كل مذيع كيف تستغله؟
هو سالح في يد املذيع واملؤسسة االعالمية التي 
ينتمي لها ايضا، فمقدم البرامج يغير االفكار وينشرها 
من خالل ما يطرحه من قضايا، لذلك التقدمي مسؤولية 
كبيرة ويجب على كل فرد يعمل فيه مراعاة ان هناك 

مشاهدين يتابعونه ويتأثرون مبا يقول.
لكن هناك برامج تفرض طرحا محددا على املذيع؟

اتفق معك في هذا واضيف عليه انها ايضا تفرض 
طرحا محددا على املعد الذي يجد نفسه يكتب نوعية 
معينه من االس����ئلة ويتفق م����ع ضيوف محددين، 
واملخ����رج ايضا جتده يتبع اس����لوب اخراج خاص 

بفكرة البرنامج.
اذن متى يكون املذيع حرا؟

حري����ة املذيع تبدأ في حال����ة واحدة فقط خلف 
الكاميرا وحتديدا عندما يكون في البيت.

كالمك يدفعني للس��ؤال ع��ن العوائق املوجودة في 
االعالم املرئي؟ 

العوائق كثيرة، منها مثلما قلت املناخ االعالمي 
املناس����ب الذي قد يتوافر وبقوة في مدينة االنتاج 
االعالمي واالجهزة املتطورة التي تساعد على ابراز 
العمل بشكل محترف، واعطاء الفرصة لإلعالمين 
الش����باب من اجل ابراز طاقاتهم وتوفر امليزانيات 
املناس����بة ألي برنام����ج وامور كثي����رة ال تعد وال 

حتصى.
ما ال��ذي تنظر اليه من موقع��ك احلالي بني مذيعي 

الكويت؟
انا فرد في مجموعة من الشباب الكويتي واخلليجي 
الذين لديهم طاقات اعالمية وامتنى ان اكون معهم 
خير سفير إلعالمنا الكويتي، فنجاح اي فرد منا هو 
جناح لنا جميعا خصوصا اننا نحمل اسم الكويت 

على عاتقنا من خالل عملنا االعالمي.

خطوات بسيطة

كيف تقيم جتربتك االعالمية؟
 التقييم شيء صعب ويحتاج ألشخاص متخصصن 
في هذه العملية، اما انا فاستطيع القول انها خطوات 
بسيطة في مشواري القصير في مجال التقدمي واحلمد 

هلل ردة الفعل ايجابية.
البعض يراك مذيع برامج مسجلة فقط ما تعليقك؟

قد يغيب ع����ن البعض انني لم اقدم برامج على 
الهواء مباشرة واعتقد هذا ما يدفعهم لهذا االعتقاد، 
لقد كانت لي جتربتان بسيطتان على الهواء مباشرة، 
برأيي الشخصي لم انل فرصتي في البرامج املباشرة 
حتى اآلن، واطمح لتقدميها ألنها اقل جهدا من برامج 

التسجيل.

تجربة جميلة

حدثنا عن برنامج »وال كلمه 3«؟
بصراحة وهذا رأيي الشخصي هي جتربة جميلة 
جدا، تعلمت م����ن خاللها الكثير خصوصا انها اول 
جتربة لي في برامج املسابقات املسجلة، وأكسبتني 
حضورا في شهر رمضان املبارك املاضي وزادت من 
جماهيريتي في اخلليج، وايضا من خالل البرنامج 
كانت لي فرصة الن التق����ي مع العديد من الفنانن 
الذين استمتعت معهم في لعبه »وال كلمة«، وهناك 
ايضا فكرة اخرى نحضر لها وهي »حتدي وال كلمة« 

للجمهور.

اذن لديك جديد؟
نعم احضر لبرنامجن اولهما »حتدي وال كلمة« 
والذي سيتم تصويره في االسبوع املقبل وهو نفس 
فكرة برنامج »وال كلمة« مع الفنانن ولكن هذه املرة 
سيكون مع اجلمهور ومن خالل »األنباء« ادعو العوائل 
والعائالت التي ترغب باملشاركة ميكنها مراسلتنا 

.wala-kilma@hotmail.com على امييل
والبرنامج الثاني س����يكون حواريا خفيفا 

منوعا يحوي العديد من الفقرات الكوميدية 
باالضافة إلى اس����تضافة فنان في حوار 

خارج عن العادة وانا اراهن على هذين 
البرنامجن.

م��اذا ع��ن عالقت��ك ب��� »فنون« 
ومشاهديها؟

»فن����ون« بيت����ي الثاني، فهي 
قدمتني للجمهور واشكر القائمن 
عليها على اتاحة الفرصة، ويكفي 
انها عرفت اجلمه����ور اخلليجي 
بي وجعلت بيني وبينهم عالقة 

جميلة.

يحضّر لبرنامج »تحدي وال كلمة« للجمهور وآخر منوع خفيف

.. مع عدد من جنوم الفن واإلعالم في برنامج »وال كلمة 3« مشعل معرفي


