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مطربة بعدما »وعدت« 32
أحد الشعراء الشباب بأنها 
راح تتعاون معاه أخذت 
نصه وتأخرت بالرد عليه 
واحلني يدق عليها ما ترد.. 

اهلل يعينك!

ممث���ل ش���اب »ترك« 
املسرح اللي عرفوا الناس 
منه واجته للتمثيل هاأليام 
متوتر وايد ألنه وال مخرج 
 ناداه ألي عم���ل درامي.. 
انته وين والتمثيل وين!

وعد توتر
ممثل���ة بعد م���ا عبرت 
ع���ن »ش���وقها« بالعمل مع 
الكبار هاأليام  النجوم  أحد 
متضايقة حيل ألنه هالنجم 
ما يبيها ألنه ما تعرف متثل.. 

اللي يطالع فوق يتعب!

تمثيل

د.فهد السليم

نورة مستانسة بالهمرعلي حيدر يسلم سيارة شفر البن عايشة العمر

فريق برنامج »كالم نواعم«

أنغام

د.عبداهلل الغيث د.موضي احلمود

»الفنون المسرحية« يكّرم خريجيه 
القدامى والجدد 27 الجاري

مفرح الشمري
حتت رعاي����ة وحضور وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي 
 د.موض����ي احلم����ود يقيم املعه����د العال����ي للفنون املس����رحية في

ال� 27 اجلاري احتفاال كبيرا لتكرمي خريجيه القدامى واجلدد وذلك على 
خشبة مسرح كيفان بحضور نخبة من جنوم الساحة الفنية واألمني 

العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي.
م����ن جانبه، أكد وكيل املعهد العالي للفنون املس����رحية ورئيس 
قسم التمثيل د.فهد السليم ل� »األنباء« ان التكرمي سيشمل خريجي 
املعهد ع����ام 87 و88 و89 و92 و93 باإلضافة الى خريجي عام 2007 

و2008 و2009.
وأض����اف ان عميد املعهد بالوكالة د.عب����داهلل الغيث حرص كل 

احلرص على إظهار هذا االحتفال بالشكل املطلوب، خاصة انه يتزامن 
مع احتفال العالم باليوم العاملي للمسرح، حيث سيتم اختيار عمل 
مسرحي عاملي من مشاريع الطلبة لتقدميه في هذا االحتفال أمام وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود وضيوفها الكرام.

وأشار الس����ليم إلى ان املعهد العالي للفنون املسرحية حريص 
على تكرمي طلبته بعد ان تخرجوا منه حتى يكون ذلك دافعا للطلبة 
اجلدد بأن يثابروا في دراستهم األكادميية للوصول الى ما وصل اليه 

من سبقوهم في هذا املجال.
وطالب وكيل املعهد د.فهد الس����ليم الطلبة املش����مولني في حفل 
التكرمي مبراجعة إدارة العالقات العامة مبقر املعهد وذلك الستكمال 

الترتيبات الالزمة للحفل حتى يكون بالصورة املطلوبة.

تحت رعاية وحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي على مسرح كيفان

»ألو فبراير« اإلذاعي يسّلم نورة عبدالعزيز الـ »همر«
مفرح الشمري

جيب »الهمر« الذي كان حلم مشتركي برنامج املسابقات 
»ألو فبراير« الذي بث على اثير محطة كويت FM في الفترة 
من 24 يناير وحتى 6 اجلاري مت تسليمه لصاحبة احلظ 
الس���عيد نورة عبدالعزيز إبراهيم بحضور رئيس جلنة 
اخلدمات املساندة في اللجنة العليا املنظمة ملهرجان »هال 
فبراير 2010« واملش���رف العام على البرنامج علي حيدر 
و»األنب���اء« الراعي اإلعالمي احلصري له ومدير مبيعات 
السيارات اجلديدة في شركة يوسف احمد الغامن عصام 
أبوطبق وذلك في االسبوع املاضي، حيث عبرت الفائزة 
نورة عبدالعزيز ل� »األنباء« عن سعادتها بالفوز  باجلائزة 
الكبرى للبرنامج خاصة انها كانت من متابعيه منذ بثه 
عل���ى أثير محطة كويت FM، متمنية جلميع مس���تمعي 
احملطة وخصوصا مش���تركي »زين« الف���وز في دورات 

البرنامج املقبلة. 
ومن جانبه أكد رئيس جلنة اخلدمات املساندة ملهرجان 
»هال فبراير« واملشرف العام على البرنامج علي حيدر ل� 
»األنباء« أن عدد الفائزين في »ألو فبراير« وصل إلى 5000 
فائز بتكلفة قيمتها مليوني دوالر مقدمة من الشركات الراعية 
للبرنامج »زين«، »األنباء«، »كون سبت للهواتف«، »اتيليه 
موداس���تايل«، »منتزه خليفة السياحي«، »الفايز للعود 
والعطور«، »املنار كلينك«، »وان ايه لتأجير الس���يارات، 
»صالون كتوركت«، »سوكر سبورت سنتر«، »ميديا فون 
بلس« وغيرها من الش���ركات الت���ي كانت حريصة على 
املشاركة في هذا البرنامج الذي تصدى لتقدميه »الذيب« 
أحمد املوس���وي وحنان جابر وأخرج���ه »املبدع« نايف 
الكندري. وأضاف: هلل احلمد بعد تسليمنا جيب »الهمر« 
للفائزة نورة عبدالعزيز ابراهيم انتهينا من تسليم جميع 
الس���يارات االربع للفائزين بها وهم: عايشة العمر، علي 
العسيري، فواز العتيبي، بدر مبارك من معرض الشويخ 
لش���ركة يوس���ف الغامن بحضور مدير املبيعات عصام 
أبوطبق، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الفوز بسيارات 

»شفر« ألو فبراير. 
واختتم حيدر حديثه ل� »األنباء« بتوجيه الشكر للمذيع 
املتألق أحمد املوسوي الذي استطاع ان يستقطب املستمعني 
وخصوصا مشتركي »زين« للبرنامج بأسلوبه اخلاص، 
كما ش���كر »األنباء« على تغطيتها املميزة واملخرج نايف 
الكندري ومراقبة احملطة خديجة دشتي وجميع العاملني 

في البرنامج، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

السعد: »قصة محبتي«.. في المارينا!
عبدالمحسن الروضان

»قصة محبتي« هي األغنية الس���نغل التي أراد بها الفنان الشاب 
حمد الس���عد ان تكون البطاقة التعريفية بينه وبني اجلمهور حيث 
طرحت في الس���وق منذ حوالي اس���بوع، وبثت حصريا عبر اذاعة 

املارينا FM في برنامج النايت شو للمذيع علي جنم.
وفي سؤالنا للمطرب الشاب حمد السعد عند األصدقاء رد قائال: 
الى اآلن األصداء وردود الفعل جيدة واحلمد هلل، وهذا ما اطمح اليه 
كمطرب ش���اب أخطو أولى خطواتي في الس���احة الغنائية محاوال 
وضع بصمة متيزني عن الغير، خصوصا ان األغنية اخذت من وقتي 
قرابة الشهر ونصف الشهر في التحضير وهي من غنائي وأحلاني، 
ومن كلمات احمد الصايغ، ومن توزيع جراح الصايغ، والهندس���ة 

واالشراف لفهد احلداد.
يذك���ر ان الفنان حمد الس���عد ه���و ابن املط���رب القدير فيصل 

السعد.

بحضور رئيس لجنة الخدمات المساندة لمهرجان »هال فبراير«

شهادات جريئة من أمهات عربيات في »كالم نواعم«
حلق����ة مميزة من البرنامج االجتماع����ي »كالم نواعم« تطل خاللها 
نواع����م ال� MBC لتكرمي األمهات في جميع أنحاء العالم على طريقتهم 
اخلاصة، وذلك الليلة على شاشة ال� MBC، حيث ستكون حلقة مليئة 
بالفرح والتضحية واحلنان، تستضيف من خاللها »النواعم« أكثر من 

أم لكل منها قصتها ومجالها التي تبرع فيه.
وباالضافة الى الضيوف، ديكور االستوديو الدافئ واملليء بالورود 
يزيد اجلو أنوثة ومتيزا. وحتى املوسيقى كانت موجودة إلدخال الفرحة 
الى قلب األمهات وذلك من خالل الضيفة املميزة املطربة اللبنانية باسمة 

التي جاءت مع ابنتها وتكلمت بشفافية عن عالقتها بأمها وابنتها.
أما ضيفات احللقة من العالم العربي فتميزن بجرأتهن الالمتناهية، 

فالبدء مع نفيسة العياري األم التونسية املثقفة واحلاملة لست شهادات 
دكت����وراه، وثم تلقي الضوء على األمهات من خلف القضبان من خالل 
تقرير خاص من مصر واس����تقبال عبر األقمار الصناعية األم املعذبة 

من غزة سعدية شعت.
وفي الفقرة التالية تستقبل النواعم عمرة القمصاني من السعودية، 
الت����ي تخبر عن جتربتها بعد تبن����ي ولدين وكيفية جعلهما جزءا من 
عائلتها، وأيضا من السعودية أم متيزت بجرأتها وجناحها وهي فاطمة 
املنهالي املقعدة واحلاصلة على عدة جوائز في رياضات ذوي احلاجات 
اخلاصة، يذكر ان برنامج »كالم نواعم« تقدمي د.فوزية س����المة، رانيا 

برغوت، هبة جمال وفرح بسيسو.

ألقت الضوء على تجربة طالقها

أنغام تتحدث عن األمومة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يحتفل برنامج »أمي����رة« على قناة 
»اآلن« في حلقة الغ����د بعيد األم، حيث 
يستضيف الفنانة املصرية أنغام، التي 
تتحدث عن جتربتها اخلاصة ك أم وكفنانة 
وكيف واجهت ظروفها األسرية القاسية 
وحولتها الى أغنيات سكنت وجدان محبي 
فنها في العالم العرب����ي، وخالل اللقاء 
تكشف أنغام عن جوانب مهمة من حياتها، 
وكيف غيرت جتربة الطالق نظرتها الى 
األشياء على نحو إيجابي، ودور االستقالل 
املادي للمرأة في مساعدتها على جتاوز 
لقب »مطلق����ة«، كما تلقي أنغام الضوء 
على عالقتها باإلعالم وطريقتها في الرد 
على الصحافة الصفراء، الى جانب ذلك، 
تتناول القضايا اإلنسانية التي تشغلها 
وترغب في تس����ليط الضوء عليها، كما 
تناشد النساء املطلقات ضرورة اعتبار 
هذه املرحلة بداية جديدة وليست نهاية 
احلي����اة. وضمن الفقرة الترفيهية تقدم 
أنغام إحدى أجمل أغنيات ألبومها اجلديد 
وتفاجئ أسرة برنامج »أميرة« جمهوره 
في االستديو بهدايا خاصة مبناسبة عيد 
األم، كذلك تتعرف مقدمة احللقة االعالمية 
أميرة الفضل على بعض القصص امللهمة 
لنساء عربيات حققن جناحات مهمة كنساء 
عامالت وكأمهات مثاليات، حيث تناقش 
الصحافية األردنية حنان كسواني القيود 
التي تفرض على امل����رأة الصحافية في 
العالم العربي، وأسباب بحثها املستمر 
عما وراء األخبار وتشرح طبيعة الضغوط 
التي تعرضت لها هي وأس����رتها بسبب 

حتقيقاتها اجلريئة.

في حلقة مميزة ضيفتها المطربة اللبنانية باسمة

حمد 
السعد

)فريال حماد( فريق برنامج »ألو فبراير« اإلذاعي


