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خالد حسين
أنهى فريق »كالم جرايد« في 
استوديوهات قناة فنون تصوير 
اجلزء األول من البرنامج والذي 
ش���اركت فيه مجموعة كبيرة 
من جنوم الوسط الفني بينهم 
الفنان عبدالرحمن العقل ومحمد 
العجيمي وطارق العلي وبدرية 
احمد وفرح بسيسو وشيماء علي 
ومها محمد ود.نبيل الفيلكاوي 
الوطن محمد  ومذيع تلفزيون 
خورشيد وغيرهم، ومن املتوقع 
أن يتم استئناف اجلزء الثاني 
املقبل. »كالم  خالل األس���بوع 
جريد« م���ن البرامج احلوارية 
الشيقة والثرية اجلادة، حيث 
تدور فكرة البرنامج حول مواجهة 
النجم بكل املانشتات الصحافية 
التي حتدثت عنه س���واء كانت 
على لس���انه أو كتبت من قبل 
النقاد، باإلضافة إلى مش���اركة 
الزمالء الصحافيني  كوكبة من 
في احلوار أثناء التصوير ومن 

بينهم الزميل احمد ناصر، مي 
العي���دان، عماد جمع���ة، فالح 
القنة، محمد  العنزي، د.ن���ادر 
جمعة، جمال العدواني، يوسف 
اخلالدي، منصور الشمري، عالء 
محم���ود، يحي���ي عبدالرحيم، 

وغيرهم.
من جهته، أكد املشرف العام 
على البرنامج الزميل أحمد جرادة 
أن »كالم جريد« يعد تيمة جديدة 
على البرامج احلوارية في منطقة 
اخلليج ملا يحمله من جرأة في 
الطرح وشفافية في املعلومات 
التي يتم تداوله���ا بني املذيعة 
لق���د حاولنا  والضيف، وقال: 
استقطاب أكبر قدر من النجوم 
لنقدم للمشاهد برنامجا حواريا 
جاد في���ه الكثير من املتعة في 
ظل وجود هذا الكم من القنوات 
والبرامج، مش���يرا إلى أن لفت 
انتباه املشاهدين ال يأتي إال من 
خالل برنامج يحترم عقليتهم 

وخصوصيتهم.

البرنام���ج  أن  وأوض���ح 
رغم س���خونته إال انه يحترم 
خصوصية الضيف بكل ما تعنيه 
الكلمة، وأضاف قائال: إننا نرفض 
اإلثارة التي تنال من النجم، لكننا 
مع توضيح األم���ور للجمهور 
ألنه ال ينبغي أن يتابع املشاهد 
التلفزيون ملدة ساعة كاملة وال 
الشائعات  أو  يعرف احلقيقية 
ولكن تتم وفق تقاليد حوارية 
حتترم عقل املتابع وفي الوقت 
القائمني  نفسه تتفق مع رؤية 
في البرنام���ج، متمنيا أن ينال 
استحس���ان اجلمه���ور عندما 

يعرض على الشاشة.
البرنامج  أن  اجلدير بالذكر 
من إنتاج شركة جلوبال ميديا 
لإلنتاج الفن���ي وهو من تقدمي 
شيماء املسباح وإخراج محمد 
احلداد ويت���رأس فريق اإلعداد 
الزميل مفرح حجاب ويشاركه 
شرين بخيت، احمد االبراهيم، 

احمد جرادة.

النجم طارق العلي يتوسط فريق عمل البرنامج

لقطة جماعية للمشاركات في البرنامج

عاصي احلالني

حسني املنصور ومونيا في كواليس »كالم جرايد«

شيماء علي في »كالم جرايد«

حسنا املغربية

ر جزؤه األول في استوديوهات »فنون« صوِّ

»كالم جرايد« حوار شيق مع النجوم يبحث عن الحقيقة

أثناء استضافتها في »قسمة ونصيب«

حسنا: خفة الظل سر جمال صبايا المغرب العربي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مع انتهاء الس���هرة الس���ابعة من برنامج »قسمة 
ونصيب« اجلمعة املاضية على شاشة ال� »ال بي سي«، 
دخل البرنامج املرحلة النهائية التي ستش���هد عرسا 
تلفزيونيا كبيرا في البرامي اخلتامي بعد مرور أربعة 

أسابيع.
وم���ع خروج هيثم ووالدته منيرة من تونس، بعد 
حصوله على أدنى نسبة من تصويت اجلمهور وجلنة 
التحكيم )2%(، انتقل 5 شباب و8 صبايا الى املرحلة 
النهائية التي ستتوج ثنائيا واحدا قد يكون، إما يحيي 

ون���وال، أو مهدي ومالك، أو ربيع ووس���يمة، أو عبد 
املغيث ورابعة.

البرامي الس���ابع اس���تضاف في أول أيام عام 2010 
الفنانة املغربية حس���نا، التي غنت وألول مرة أغنية 
جديدة حتمل عنوان »رفيق«، كما غنت أيضا »يوم في 

العمر«، و»حب وال«.
حسنا اعتبرت أن الصدق والوفاء أهم صفتني تتمنى 
أن جتدهما في ش���ريك العمر، كما أشارت الى أن خفة 

الظل تشكل سر جمال صبايا املغرب العربي.
النجمة االستعراضية رزان املغربي افتتحت البرامي 

الس���ابع بأغنية »بدنا نتجوز على العيد«، وقد طغت 
أجواء إيجابية من وحي العيد على مشتركي ومشتركات 
البرنامج، حيث قالت عضو جلنة التحكيم اإلعالمية رندا 
املر إنهم استقبلوا عام 2010 بإيجابية كبيرة، واعتبرت 
اإلعالمية رميا جنيم أن األجواء مريحة، وقلبت كل الذي 

كان سائدا في السابق.
تسميات جديدة شهدها ختام البرامي، حيث اختارت 
األمهات أربع صبايا »أحالم، فاطمة، وسيمة، ومالك«، 
مما ينذر بازدياد حدة املنافس���ة في األسابيع القليلة 

املتبقية من البرنامج.

عاصي الحالني: لم أطلق زوجتي
القاهرة ـ سعيد محمود

نفى املط���رب اللبناني عاصي 
احلالني ما تردد عن انفصاله عن 

زوجته ووقوع الطالق بينهما.
وقال انه لم ينفصل عن زوجته 
الت���ي يك���ن لها كل م���ودة وحب 
واحترام، فه���ي صاحبة دور مهم 
في حياته الفنية واالنسانية ايضا، 
رافضا في الوق���ت ذاته ان تكون 
اقاويل  حياته الشخصية موضع 

من الصحافة واالعالم.
من جان���ب آخر، اعرب املطرب 
اللبناني عن س���عادته مبشاركته 
مؤخرا بالقاه���رة في حفل غنائي 
خيري مع الفنانة سيرين عبدالنور 
مبناسبة اليوبيل الفضي جلماعة 
الصداقة املصرية اللبنانية، خصص 
ريعه لصالح األطفال املرضى في 

مستشفى »أبوالريش«.
وق���ال احلالني: س���عيد بهذه 
التجربة ألن الفن في األساس رسالة، 
والبد ان يك���ون هناك تكاتف بني 

الفنانني وكل من يستطيع بشكل 
عام مواجهة احل���رب االقتصادية 
التي يعاني منها عديد من البلدان 
العربية، للقضاء على الفقر واجلهل 

واملرض.
وعن جتربة الدويتو التي قدمها 
من قبل مع أكث���ر من مطربة، اكد 
احلالني انه ال يهتم باس���م الفنان 
الذي يش���اركه الغناء، ولكن يهتم 
في املقام األول بصوت هذا الفنان 

ومدى تناغمه مع صوته.
وأع���رب ع���ن أمله ف���ي تكرار 
التجربة مرة أخرى، الس���يما بعد 
جناح الدويتو الذي جمعه باملطربة 

رويدا عطية »صحرا الش�رق«.
وح���ول عش���ق��ه للخي�ل منذ 
صغ���ره، فهو يرى انه���ا ارث من 
االجداد الب���د ان نحاف����ظ عليه، 
فاإلس��الم حثنا على ركوب اخليل 
عندما قال سيدنا عمر ÿ »علموا 
أوالدكم الرماية والسباحة وركوب 

اخليل«.


