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عبرت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حظي به البرنامج

دانيا شومان: »فوكس« سيعود مرة أخرى
على شاشة تلفزيون الكويت

خالد حسين
عبرت املذيعة الزميلة دانيا 
شومان عن سعادتها بالنجاح 
الكبير الذي حققه برنامجها 
»فوك���س« والذي تقدمه مع 
املذيع احمد ماتقي عبر شاشة 
القناة األول���ى في تلفزيون 
الكويت حيث قالت: لقد حظي 
البرنامج مبتابعة كبيرة في 
دورته األولى األمر الذي دعا 
املسؤولني في التلفزيون الى 
إعادته مرة اخرى في الدورة 

البرامجية بعد املقبلة.
»فوك���س«  وأضاف���ت: 
يع���رض آخر املس���تجدات 
الفني���ة على  واإلجن���ازات 
الساحتني الكويتية والعربية، 
حيث يتضمن أعمااًل غنائية 
الى  ومسرحية وتلفزيونية 
جانب إلقاء الضوء على آخر 
العروض في صاالت السينما 
الكويتية وش���رح ألحداث 

األفالم املوجودة فيها.
دانيا شكرت كل من وقف 
الى جوارها في مش���وارها 
اإلعالم���ي، متمنية ان تقدم 

كل ما يعجب اجلمهور.
اجلدير بالذكر ان برنامج 
»فوكس« من إعداد محس���ن 
العلوي ورشا الفهد وإخراج 

فهد حيات. الزميالن دانيا شومان وأحمد ماتقي في البرنامج

الراحل عبداالمير مطر

عبداألمير مطر.. وداعًا
انتقل الى جوار ربه املخرج القدير عبداالمير مطر الذي وافته 
املنية مس���اء امس األول في اململكة البريطانية اثر تدهور حالته 
الصحية، حيث سلم روحه للباري عز وجل، وسيوارى جثمانه الثرى 

مبجرد وصوله من لندن الى البالد في مقبرة الصليبخات.
وتتقدم أسرة الصفحة الفنية بأحر التعازي الى اسرة املخرج 
الراحل عبداالمير مطر، س���ائلني العلي القدي���ر ان يتغمد الفقيد 
بواس���ع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.
يذكر ان املخ���رج الراحل عبداالمير مطر له العديد من االعمال 
املسرحية منها »هو واملسلسل«، »مفاوضات مع الشيطان«، »صبيان 
وبنات«، »العالم الثالث« وغيرها، وقد مت تكرميه من قبل املجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون واآلداب في مهرجان املس���رح احمللي 

العاشر.

لقطة جماعية لفريق عمل برنامج »توالليل« واملشاركني في السهرتني

تم تصويرهما في »البر« بمناسبة العام الجديد

سهرتان من الطرب والمرح 
هدية تلفزيون »الوطن« لمشاهديه الليلة وغدًا

عبدالحميد الخطيب
حلقتان استثنائيتان بكل 
املقاييس يعرضهما تلفزيون 
»الوط���ن« هدية ملش���اهديه 
اليوم وغدا في متام الساعة 
العاشرة مس���اء من برنامج 
»تواللي���ل« حي���ث حرصت 
أس���رة البرنامج على تقدمي 
س���هرة مميزة ومختلفة مت 
تصويرها ب� »البر« في مخيم 
»الوطن« الذي أقيم خصوصا 
لالحتفال مبناسبة رأس السنة 
امليالدية وقدوم العام اجلديد، 
وبالرغم من برودة الطقس إال 
ان األجواء التي سادت املخيم 

كانت أجواء نش���اط وفرح ولم تقتصر على مقدمي البرنامج 
الفنان القدي���ر محمد املنصور واإلعالمي���ة نادية صقر فقط 
امنا شارك فيها كل العاملني في »توالليل«، حيث شهد فقرات 
منوعة قدمها سلمان النجادي ونوف املضيان وجنما »واتس 
أون« جاس���م العبوة وعمر العثمان ومقدم الفقرة الرياضية 
هيثم النومس، باالضافة الى جاس���م بن هندي وبوخورشيد 
اللذين اضفيا أجواء من الفكاهة واملرح على السهرة، وقد كان 

متواجدا اإلعالمي عبدالوهاب العيسى.

 كما شارك في السهرة كل 
من املطرب محمد داود والنجم 
وليد س���مارة باإلضافة الى 
النجمني الشابني عبدالرحمن 
احملميد وط���الل الصيدالني 
الذين أمتعوا احلضور بأجمل 
األغنيات اخلاصة بهم ولكبار 
املطربني ف���ي العالم العربي 
مبصاحبة الفرقة املوسيقية 
التي شاركت خصوصا في هذه 
التي قدمها  الرائعة  املناسبة 
املنصور وصقر بشكل مختلف 

يتناسب مع أجواء البر.
ولن تقتصر السهرة على 
هذه األنشطة فقط وإمنا هناك 
العديد من املفاجآت الكثيرة التي سيتم الكشف عنها خاللها.

يذكر انه عند اقتراب الس���اعة الثانية عشرة معلنة انتهاء 
العام 2009 وبداية 2010 ستطلق االلعاب النارية ابتهاجا بالعام 
اجلديد وقد ش���ارك في السهرة فريق االعداد للبرنامج املكون 
من الزمالء ياسر العيلة وسعود النبهان ونوار القريني وفهد 
حس���ني باالضافة الى احدث الوجوه املنضم���ة الى البرنامج 
منيرة بوعركي وتولى دفة االخراج سليمان اخلراز ونانسي 

جمال الدين ويسرى. 

الفنان القدير محمد املنصور واإلعالمية نادية صقر

اعتذر عن »حدائق الشيطان« وسعيد بنجاح »نور عيني«

المسلم في السينما مع الزعيم عادل إمام
 ويتلقى عرضًا للعمل مع »عائلة الست هدى«

عبدالحميد الخطيب
كش����ف النجم عبدالعزيز املسلم عن مشاركته للزعيم الفنان عادل إمام 
في فيلمه املقبل باإلضاف����ة إلى العمل معه والفنانتني لبلبة وميرفت أمني 
في الفيلم الذي سيش����ارك فيه الثالثة احلاصلون على املراتب األولى في 
برنامج أكادميية الزعيم والذي يشارك فيه املسلم كعضو جلنة حتكيم. 
وفيما يتعلق مبشاركته في الدراما املصرية أشار املسلم الى أن شركة 
اجلابرية في مصر عرضت عليه املش����اركة في مسلس����ل »حدائق 
الشيطان« مع الفنان السوري جمال سليمان إال أن الظروف لم تكن 
تسمح لالنضمام للعمل ولكثرة االرتباطات الفنية في هذا الوقت، 
ملمحا الى ان هناك أكثر من عرض مقدم له حاليا خصوصا مع 
نبيلة عبيد في مسلسل »عائلة الست هدى«، وآخر مع الفنانة 
عفاف شعيب وحسن يوسف. من جانب آخر، أعرب املسلم 
عن سعادته جتاه ردود األفعال على عرض مسلسل »نور 
عيني«، وقال ان تأثير هذا العمل في اجلمهور وجناحه بهذا 
الشكل يؤكد ان مسرح السالم يسير في الطريق الصحيح 
وانه مازال على عهده مع الناس في تقدمي األعمال الدرامية 
التي حتترم عقولهم وتناقش قضاياهم وهمومهم وفق 
معايير من القيم والتقاليد التي من شأنها أن جتعل احلياة 
سعيدة للجميع. وأوضح ان تقدمي جزء ثان من املسلسل 
كما يطالب البعض غير وارد نهائيا وان املسلسل كتب 
في احللقات التي قدمت وان تقدميه بشكل مكثف كان 
مقصودا حتى ال تقحم فيه أحداث دون معنى، مشيرا 
إلى ان����ه يقدر مطلب اجلمهور إال ان العمل في الدراما 
يحتاج إلى صراع حقيقي وسط هذا الزحام والتكرار 
للقصص واألحداث في األعمال الدرامية. وأضاف أننا 
نع����د اجلمهور بأن نقدم لهم أعماال أقوى مما قدمنا 
من اجل ان نظل عند حسن ظنهم ألنهم هم الدافع 
احلقيقي وراء هذا احلماس واجلهد الذي يظهر في 
األعمال. اجلدير بالذكر أن املسلم قد حضر حفل 
عيد ميالد الفنانة ميرفت أمني خالل تواجده مع 

جلنة التحكيم في األردن.

املسلم مع الزعيم عادل إمام

المسلسالت تحتاج 
وسط  حقيقي  صراع  إلى 
الدرامية  األعمال  زحمة 

النجم  عبدالعزيز المسلم


