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يبث يوميًا عبر أثير »كويت F.M« برعاية »األنباء« و»زين«

60 ألف دوالر تنتظر مستمعي »ألو فبراير« بمناسبة األعياد الوطنية
مفرح الشمري

كشف املشرف العام واملعد علي حيدر ان 
برنامج »أل����و فبراير« الذي يبث حاليا عبر 
اثير »كويت  F.M« برعاية »األنباء«، »زين«، 
»متنزه خليفة السياحي، اتيليه مودا ستايل، 
سوكر، الفايز للعود والعطور، املنار كلينك، 
معهد ك����راون بالزا الصحي، ايه ون لتأجير 
السيارات، شركة كونسبت للهواتف، صالون 
كتوركت«، سيخصص حلقات خاصة مبناسبة 
العيد الوطني وعيد التحرير جوائزها تصل 
الى اكثر من 60 الف دوالر للمستمعني الذين 
سيحالفهم احلظ في هاتني احللقتني باالضافة 
إلى ان هذه احللقات ستشهد »فالشات« جديدة 
من ابداعات املخرج نايف الكندري تتماشى 
م����ع اجواء الفرح التي تعيش����ها الديرة في 
هاتني املناسبتني. واضاف: ان هذه »الفالشات« 
سيستغلها املذيعان احمد املوسوي وحنان 
جابر في طرح اسئلتهما املنوعة واخلفيفة 
على املش����تركني سواء كانوا عربا ام اجانب 
حتى يكون هناك نوع من االثارة والتشويق 
خاصة ان هناك سيارة »شفر« فورية تقدم 
في نهاية احللقتني الس����رع مستمع يجيب 
عن االسئلة املرسلة على هاتفه من قبل رقم 
البرنامج 91144 أو 91166 وستكون هناك جلنة 
من مراقبي املالية بوزارة االعالم حيث ستقوم 
بعملية الفرز واعالن اسم الفائز بسيارة ال� 

»شفر« الفورية.
تحٍد في محله

وطالب حيدر املس����تمعني ب����أن يتحدوا 
املذيع����ني احمد املوس����وي وحنان جابر من 
خالل ما يطرحانه عليهم من اس����ئلة وذلك 
للفوز بجوائ����ز البرنامج القيمة واصفا هذا 
التحدي بأنه في محل����ه خاصة ان اجلوائز 

في كل حلقة تزيد قيمتها.

احمد املوسوي وحنان جابر في البرنامج )فريال حماد(

املعّد علي حيدر مع املخرج نايف الكندري

رونق

يشغله التحضير للجزء الرابع من المسلسل الكوميدي الشهير »بيني وبينك«

خالد منقاح: »الماشي« شارف على نهايته

رونق مصممة
أزياء عالمية

بشار جاسم
انته���ت الفنان���ة رونق من 
تصوير جميع مش���اهدها في 
املسلسل الدرامي »قصة هوانا« 
وهو عبارة عن حلقات منفصلة 
وشاركها في العمل كل من احمد 
ايراج وهند البلوش���ي ورميا 

الشعار.
ومن جهة اخرى، تشارك رونق 
الطولة  مع املؤلف عبدالعزيز 
في مسلسل »صعب املنال« من 
اخراج محمد الطولة وسيعرض 
العمل على قناة أبوظبي في شهر 
مارس املقبل وعن دورها تقول: 
أجسد شخصية زوجة احملامي 
الذي يجسد دوره احمد ايراج 
وأعمل مصممة ازياء حيث اطمح 
للعاملية وبعد ذلك أخسر كل ما 
أملك ويكون زوجي هو ضحية 

هذه اخلسارة.
وتضيف: كذلك عندي عمالن 
جديدان األول مع النجم طارق 
العلي واملخ���رج مازن اجلبلي 
املنتج باس���م  والثان���ي م���ع 
عبداألمير مبسلس���ل »حيتان 

وذئاب«.

خالد حسين
اوضح خالد منقاح مدير انتاج مسلسل »املاشي« 
ان العمل ش���ارف على نهايته ولم يتبق س���وى 
ايام قليلة تصوير ليكون املسلسل جاهزا ملرحلة 

املونتاج.
وحول ما ت���ردد عن وجود خالفات بني بعض 
الفنانني املش���اركني في املسلسل وحتديدا محمد 
العيسى والعنود حسني قال منقاح: اي عمل ال يخلو 
من بعض االشكاليات ولكن تضخيمها ملصلحة اي 
طرف قد ال يكون الئقا ومهما حصل يظل هذا ضمن 
دائرة الزمالة، مش���يرا الى ان العيسى كان مثاال 

لاللتزام في مواعي���ده واحترامه لزمالئه وعندما 
يحدث خالف فإن هناك رمبا من يحاول ان يستفيد 

من »تضخيمه«.
وأملح الى انه بدأ اجازة ملدة عش���رة ايام، األمر 
الذي أسهم في محاولة البعض اختالق تفسيرات 
مختلفة من حي���ث اخلروج من دائ���رة احلقيقة 
والصواب، وقال ان ما يش���غله اآلن هو التحضير 
للجزء الرابع من املسلسل الكوميدي الشهير »بيني 
وبينك« والذي يشارك فيه هذا العام ألول مرة جنوم 
من املتميزين في الكوميديا مثل محمد العيس���ى 

وحبيب احلبيب.

خالد منقاح

عدد حجات الرسول ژ:
أ ـ 5

ب ـ 1
ج ـ 4

مي: تعاوني مع محمد سعد 
ليس انتقامًا من تامر حسني

القاهرة ـ سعيد محمود
أكدت املمثلة املصرية مي عز الدين أن قيامها ببطولة فيلم »منهج« 
أمام املمثل محمد سعد ليس ردا على استبعاد املطرب تامر حسني لها 
من فيلمه اجلديد »نور العني«، وأوضحت في الوقت ذاته انها وتامر لم 
يحدث أي خالف بينهما مثلما اش����يع، وان ترشيح منة شلبي للبطولة 
امامه، إن حدث، ليس انتقاما منها. وقالت مي عز الدين انها اندهشت لكل 
ما اشيع حول خالفاتها مع تامر حسني النهما اصدقاء جدا، وهو يعتبرها 
شقيقته الصغرى، مشددا على انه لم يستبعدها من فيلمه اجلديد، مثلما 
تردد كثيرا، وتناقلته وسائل اإلعالم املختلفة. وتابعت ان ما حدث هو أنها 
لم ترشح للدور منذ بدايته، وليس معنى أن تامر سيقوم ببطولة فيلم 
سينمائي أن مي البد ان تكون متواجدة في العمل نفسه، مشيرة إلى أن 
هناك عديدا من الثنائيات في السينما املصرية مثل شادية وعبداحلليم 
حاف����ظ، جنحا معا، ولكن هناك ايضا اعمال افترقا فيها ومثل كل منهم 

في عمل مختلف عن اآلخر، فهذا شيء بديهي ومنطقي.

مطربة خليجية »رمت« 
سبب فشل البومها االخير 
على ش���ركة انتاجها اللي 
قاع���دة تبرز ن���اس على 
ناس مثل ما تقول.. هذي 

تبريرات الفاشلني!

ممثل »حس« انه االعمال 
اللي قاعد يقدمها مو قاعدة 
تأثر بالناس ويفكر هااليام 
ال���ى االنتاج  في االجتاه 
التمثيل..  ويبع���د ع���ن 

خووش تفكير!

فشل انتاج
ممثلة »انغرت« على 
ربعه���ا الل���ي كان لهم 
الفضل بدخولها للوسط 
الفني هااليام تشوفهم 
وتعطيهم ظهرها.. احلمد 

هلل والشكر!

غرور

حليمة بولند..  ظاهرة 
إعالمية..  ماذا بعد ذلك؟!

أحمد الوسمي
استطاعت اإلعالمية حليمة بولند منذ 

أول إطاللة لها على شاشة التلفزيون 
وحتديدا من خالل برنامج املنوعات 

»ذا بس���ت« ان تصنع لها هوية 
خاصة ال تش���به إال نفس���ها، 
فعلى الرغم من اآلراء املتباينة 
واالنتق���ادات الت���ي طالتها منذ 

بداياته���ا وظلت مس���تمرة معها 
حت���ى بلوغها مرحلتي االحتراف 

والشهرة، إال ان بولند متكنت من 
مجابهة األقالم الناقدة وقابلتها بثقة 

متناهي���ة وإميان مطلق برس���التها 
اإلعالمية واللون اجلديد الذي انتهجته 

لنفسها وخارطة الطريق التي رسمتها، 
وعلى مدار س���نوات االحتراف متكنت 

بولند من صقل املوهبة التي حباها اهلل 
بها من خالل الدراسة األكادميية، لذا ميكن 

القول انها من اإلعالميات القالئل الالتي احترفن املجال مرتكزة على قاعدة 
صلبة وأس���اس متني جعلها حتصد النجاح تلو اآلخر، وش���كلت من خالل 
محطات مش���وارها اإلعالمي عالم���ة بارزة في اإلع���الم الكويتي، وظاهرة 
ف���ي اإلعالم العربي، ومن ال يعرف بولن���د عن قرب يجهل اجلانب الثقافي 
واملعلومات التي تتمتع بها فضال عن ذلك ذكاء إعالمي وفراسة في كيفية 
التعامل مع وس���ائل اإلعالم، فهي وان كانت مهووسة بالظهور على أغلفة 
املجالت، كانت تعي متاما انها مادة دسمة وغنية لتلك الوسائل فأحسنت 
التعامل معها وجعلتها في حالة ش���غف وترقب ملعرفة جديدها، لذا لم 
يكن غريبا ان يكون اخلبر املنش���ور ع���ن حليمة يعادل رمبا صفحات 

ومساحات ملذيعات أخريات.
ومن يتاب���ع املراحل التي مرت بها بولند تلفزيونيا يكتش���ف انها 
تخصصت في البرامج املنوعة وعندما بلغت ذروة انتشارها ونشاطها 
بدأت تطرق أبوابا أخرى ومنها اإلعالنات التجارية والفوازير والتمثيل 

الذي وظفته توظيفا سليما في خدمة مجالها اإلعالمي، ورمبا خبرة بولند 
التي اكتسبتها طوال احترافها في املجال اإلعالمي مكنتها من إرضاء ذاتها 
وغرورها كمذيعة في تقدمي مختلف البرامج واألعمال التلفزيونية منها ما 

حقق لها ما تريد ومنها رمبا لم يكن على مستوى الطموح.
اآلن تعتب���ر بولند منوذجا يدرس في غالبية احملطات الفضائية بل ان 

تقليد الكثير من اإلعالميات ألس���لوبها وطريقتها في الكالم أبلغ دليل على 
انها عملة نادرة، والعملة النادرة غير قابلة للتقليد، لكن السؤال الذي يجب 

عل���ى بولند أن تطرحه اآلن بعد هذا املش���وار احلافل بالبرامج واأللقاب: ماذا 
بعد يا حليمة؟

لقد قدمت بولند عشرات البرامج املس���جلة واملباشرة كانت غالبيتها تدور 
في فلك إطار البرامج املنوعة التي تهتم بالفنون واجلوانب املتعلقة باملوسيقى 

والفنون وهي برامج مهما قدمتها لك تعكس اجلوانب اخلفية في حياتها كإعالمية 
تسعى دوما للحفاظ على مكانتها وما حققته من جماهيرية على الصعيدين اإلعالمي 
واإلنس���اني، إذن ماذا بعد يا حليمة؟ اجلواب على هذا السؤال ليس صعبا، بل من 
خالل تقليب األوراق والتوقف عند احملطات سنجد أن بولند تفتقر الى برنامج يهتم 
بح���واء من جميع اجلوانب، برنامج ميثل قوة ضاربة في جعل بولند أكثر قربا من 
بنات جيلها، ال نقول انه برنامج يعتمد على االس���تضافة فقط، امنا برنامج يالمس 
خط التماس في املرأة العربية عاطفيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، عليها أن جتعل 
املرأة هدفها املنشود وان تسعى لتعكس اجلانب اآلخر من شخصيتها كإعالمية زادها 
الثقافة واالطالع واحلض���ور اجلماهيري وإعطاء صورة مغايرة عن مذيعة املنوعات 
أو الدلوعة بولند، مثلما يحلو للبعض وصفها، حاليا وبعد املرحلة التي بلغتها بولند 
أصبح���ت هي بأمس احلاجة الى برامج ذات أه���داف أكثر »ثقال« و»مضمونا« متنحها 
خالصة جتربتها وتكشف من خاللها مخزونها الثقافي خاصة انها أثبتت أكثر من مرة 

قدرتها على إدارة دفة البرامج احلوارية بكل سهولة، نعم توجد الكثير من البرامج التي 
تهتم باملرأة لكن ذلك لن مينع من ايجاد فكرة جديدة تنفذ بأسلوب جديد يحمل الكثير 
من املتعة البصرية للمش���اهد وهذا يعني عدم املغامرة بتقدمي أي برنامج، بل البد من 
تخصيص موازنة جيدة، كما ان بولند حتتاج الى االستقرار اإلعالمي في محطة بذاتها 

ألن التنقل من محطة الى أخرى رمبا يجعلها تعيش حالة من التشتت اجلماهيري.
أخيرا، البد من االعتراف بأن اإلعالمية حليمة بولند ش���كلت سابقة أولى وظاهرة 
في اإلعالم العربي تس���تحق املتابعة والتمحيص والتقدير املناس���ب، ويكفي تهافت 

الفضائيات والشركات على استغالل اسمها.


