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الالعب وليد علي

عباس من اإلم��ارات: نواف أمتنى لك 
كل النجاح في برنامج »مسائي«

نواف: اهلل يخليك يا عباس وأتشرف 
ان الشعب االماراتي يشاهدنا.

وصراح��ة حلو عليك ال��زي اإلماراتي 
بالكندوره

حبيبي يا عباس أحبكم شسوي.
ش��روق: أنا من أشد املعجبات فيچ يا 

زينة وحبيتچ في »نور عيني«
زينة: م���ا قصرتي يا ش���روق من 

ذوقچ.
أوراد الروم��ي: أحب��چ ي��ا زينة حيل 

ومبدعة في »مسائي«
زينة: حبيبتي يا أوراد.

شنو آخر أعمالچ
عندي اكثر من مسلس���ل، واحد من 
السعودية، وواحد من الكويت وخلصت 

تصوير مسلسل »قصة هوانا«.
فواز: اهلل يوفقكم في برنامج »مسائي« 

وأمتنى نشوف حلقات فنية بالبرنامج
زينة ونواف: بالعكس قابلنا سمية 
اخلش���اب وطارق العلي ووايد فنانني 

وكتاب ومنتجني.
موفقني يا رب

أجمعني.
برنام��ج  ع��ن  تقول��ون  ش��نو 

»مسائي«؟
زينة: أنا وايد سعيدة بانضمامي 

لقن���اة »الراي« وخصوص���ا لبرنامج 
»مس���ائي« وهذا الرضاء طموح والدي 
ووالدتي ألنهما من زمان حابني يشوفوني 
اقدم برنامج ح���واري واعتقد ان اهلل 
وفقني في برنامج »مسائي« مع هالچروب 

اجلميل.
نواف: اجلمهور تعود على نواف القطان 
انه يقدم برنامج مس���ابقات ولكن احلمد 
هلل ملا رشحتني قناة »الراي« كنت وايد 
سعيد بهذه التجربة في برنامج حواري 

ثقيل خصوصا 
ان »مسائي« يخاطب جميع الشرائح 
وربنا يقدرنا أن نرضي جميع االذواق 
ل�  الفقري  العم���ود  وبرنامجنا يعتبر 

»الراي« وهذا كالم املسؤولني.
سالم: مش���اركتي في »مسائي« هي 
بدايتي في تلفزيون رائد بالفضائيات 
وهو تلفزيون وانا حاليا أتعلم ب� »الراي« 
االحتراف ألن شغلهم محترف لالمانة 
ويعتبر اضافة كبيرة لي بعد تنقلي بني 
العديد من القنوات و»مس���ائي« بداية 
النطالقة وخطوة لالمام وامتنى أن اضيف 

ل� »الراي« كما أضافت لي.
حس��ن: مس��اء اخلير عليك��م جميعا 

ونواف ما فكرت تقدم باإلذاعة؟
نواف: واهلل كان من املفترض ان اقدم 
برنامج برمضان املاضي في مارينا أف 
أم لك���ن الوقت ما كان في صاحلي ألن 

كنت اقدم برنامج مسابقات ب� »الراي« 
لكن عندي حاليا كذا فكرة بالتعاون مع 
بعض املعدين وراح اقدمها في الوقت 

املناسب.
عماد: نواف ش��نو ش��عورك ملا تقدم 

برنامج يشاركك فيه اكثر من مذيع؟
نواف: بالعكس يشرفني وال تنسى 
أني كنت اقدم برنامج »رايكم ش���باب« 
مع ثالثة مذيعني باالضافة الى تقدميي 
العديد من الفقرات مبشاركة العديد من 

الزمالء.
مش��عل: زين��ة كنت تقدم��ني برنامج 
»بنات وب��س« وعقبها طلعت اقدر أعرف 

ليش؟
زينة: أنا ملا طلعت من »الوطن« قدمت 
كذا برنامج وما في شي بيني وبني قناة 
»الوطن« وأول بدايتي كمذيعة كانت مع 
»الوطن« واول مسلسل لي كان يعرض 
ب� »الوطن« لكني كن���ت محتكرة وأنا 
أرفض االحتكار وفضلت أن اكون حرة 

وأقدم أكثر من برنامج.
بس بصراحة كأول جتربة لچ في »نور 

عيني« كنت مبدعة.
ما قصرت يا مش���عل من ذوقك وإن 

شاء اهلل االعمال الياية تعجبك.
حسني: نواف صچ راح تسوي ڤيديو 

كليب جديد؟
ن���واف: بالفعل أه���و ڤيديو كليب 

اجتماعي اقرب لالناشيد وهو من كلمات 
الش���اعر عوض نفاع واملوزع صهيب 
العوضي واخراج الشايجي وقريبا راح 
تشوفونه في كل القنوات وهي انشودة 

راح تعجب الناس.
وليش فتحت ش��ركة »ري��ان ميديا« 

لإلنتاج الفني؟
ألن كل شاب له طموح وحاليا اغلب 
الوسط االعالمي والفني عندهم شركات 
انتاج وأن���ا احلمد هلل أول عمل قدمته 
مسرحية »فايتي وسبيدي« ولقت النجاح 
اجلميل واالعمال القادمة ستكون أحلى 

وحاليا أجهز الستديو ضخم.
.. والتمثيل؟

انعرضت علي وايد اعمال منها افالم 
ومسلسالت وانا عموما طالب في املعهد 
العالي للفنون املسرحية يعني التمثيل 
ما راح يك���ون عني بعيد وعندي عمل 
لرمضان من انتاج عادل املسيليم وراح 
يكون مفاجأة وعندي مسرحية جديدة 

للشباب.
»األنب��اء«: ش��نو جديدك ن��واف في 

رمضان؟
نواف: جدي���دي راح يكون برنامج 
مس���ابقات مختلف عم���ا قدمته وهو 
عبارة ع���ن برنامج ديني بحت من كل 

النواحي.
اسماء الهاجري: اموت فيچ يا زينة.

ن�واف القط�ان: جدي�دي برمض�ان برنامج 
المس�يليم م�ع  درام�ي  وعم�ل  دين�ي 
زين�ة كرم: طم�وح أب�وي وأمي أن�ي أقدم 
برنام�ج ح�واري.. وتحق�ق م�ع »مس�ائي«

سال�م الخضر: 
انضمام�ي 

لقن�اة »ال�راي« 
خالني أتعلم 

 .. االحتراف 
و»مس�ائي« 

انطالقتي

)حسن حسيني(سالم اخلضر وزينة كرم ونواف القطان في ديوانية »األنباء«

نجوم »الراي«: »مسائي«
حّلوا ضيوفًا على ديوانية »األنباء« لمدة ساعتين

برنامج يخاطب جميع 
الشرائح وهو العمود 

الفقري للقناة
بشار جاسم

على مدى ساعتني حل جنوم برنامج »مسائي« ضيوف في ديوانية »األنباء« املذيعون نواف القطان 

وزينة كرم وس�الم اخلضر واس�تقبلوا االتصاالت من معجبينهم، حيث حتدثوا عن البرنامج وفقراته 

باالضافة الى جديد كل واحد منهم بالفترة املقبلة سواء كان برنامجا جديدا او عمال دراميا او مسرحيا، 

كما ان هناك بعض املفاجآت من مداخالت هاتفية ألصدقاء املذيعني وطرح بعض األسئلة من قبل 

اجلمهور وبعض كلمات اإلطراء.   

 تفاصيل احلوار مع جنوم برنامج مسائي نواف القطان وزينة كرم وسالم اخلضر وقراء »األنباء« في

 السطور التالية:

برنامج رياضي
متنى الالعب الدولي وليد علي من قناة الراي تخصيص 

برنامج رياضي وذلك خ����الل اتصاله بضيوف »األنباء« 
والذي قال لهم: يعطيكم العافية جميعا بالبرنامج وانا 

حاب اقول ان سالم اخلضر مذيع متميز وطلته حلوة في 
كل قناة يروح لها وهم أمسي على زينة كرم ونواف 

القطان وبصراحة برنامجكم حلو وانا ش����خصيا 
اتابعه وناطر مسابقات نواف في رمضان وامتنى 

من قناة الراي انها تخصص برنامج رياضي.
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سالم اخلضر

نايف البشايرة

الزميل بشار جاسم مع زينة كرمنواف القطان

وليد العويس

ضيوف »األنباء« يردون على أسئلة القراء

شغلكم جميل
عبر املستش����ار االعالمي بنادي الكويت للسينما وليد العويس عن اعجابه بفكرة برنامج 

»مسائي« خالل مداخلته الهاتفية التي قال فيها:
احب اهنيكم على برنامج مس����ائي وبصراحة شغلكم جميل وانا احب اهنئ نواف القطان 
على تقدميه ومتيزه من وقت لوقت وهو مذيع متميز بالفعل س����واء باملس����ابقات او كمحاور 

ووين ما حتطه يكون قدها.

زينة: وأنا أموت فيچ يا أسماء.
عن��دي امنيتني األول��ى أكون صديقة 
لچ والثانية أن أش��وفيچ واي��د بالبرامج 

واملسلسالت.
بعد عمري يا اسماء اتشرف فيچ وإن 

شاء اهلل أمنياتچ متحققة وخالصة.
دالل: يا س��الم انت مذيع متميز وايد 

وانا من أشد املعجبني فيك.
س���الم: ما قصرت يا دالل واتشرف 

فيچ.
فق��رة  لي��ش 

ف��ة  لصحا ا
قصيرة؟

اهو يعتمد على االخبار وس���اعات 
لو يكون معاي ضي���ف تصير الفقرة 
أطول وإن شاء اهلل بااليام الياية تكون 

اطول.
 شوق وأنوار: برنامج »مسائي« وايد 

حلو بوجورچ انت ونواف وسالم.
فريق البرنامج: تس���لمني يا شوق 

وأنوار.
متيمة ن��واف القطان: ان��ت يا نواف 

مبدع مبعنى الكلمة.
ن���واف: اهلل يس���لمچ 
يالغ�الي������ة م������ا 

قصرتي.
اهلل ي�وفقك 
وطلبي لك 

انك تبوس راس أمك وايد اللي انت ولدها.
من غير م���ا تقولني هذا واجب علّي 

وهذه الوالدة مالي غنى عنها.
س��ند: أهني��ك يا س��الم اخلضر على 
هالبرنامج وأنا أحبك وايد وأنت تستاهل 

كل اخلير.
سالم: واهلل هذا شرف لي يالغالي واحنا 
اللي نقدمه كله علشان خاطركم وما قصرت 

على االتصال.
فاتن: أنا أحبك عمي نواف وايد.

نواف: حبيبتي فاتن چم عمرچ؟
4 سنني.

حبيبتي يا فاتن وأنا أموت فيچ.
وأحب بنتك ريان.

وريان حتبچ.
أحمد: نواف ما حتس انك متشتت في 

تقدمي املسابقات وحاليا برنامج حواري؟
ن���واف: ال، بالعكس ان���ا مع املذيع 
اللي يقدم ويجرب كل ش���يء س���واء 
بالتق���دمي أو باللوك، واحلمد هلل ردود 
فعل املشاهدين واملسؤولني ب� »الراي« 

أثلجت ص�دري.
بع��ض  أو  الوزي��ر  س��اعات  ب��س 
الشخصيات ما يتقبل ان مذيع مسابقات 

يقابله؟
بالعكس وأنا اذكرك بالسنعوسي 
قدم أغلب البرامج وحاور العديد من 

الشخصيات واعتبره قدوتي.
خالد: برنامجكم ليش متشابه مع 

برنامج تو الليل؟
النايت  البرنامج: برامج  فريق 
شو كلها بنفس اخلط واحنا غير 

عن تو الليل نوعا ما.
غدير: نواف لو ما كنت ممثل 

أو مذيع شنو راح تكون؟
واهلل  ن���واف: 

يا غدي���ر كنت 
أكون  راح 

محامي 

ألني أحب احملاماة والدفاع عن الناس.
البرنامج مو متعب لكم؟

نواف: أنا بالنس���بة لي متعب ألني 
طالب باملعهد لكني مستمتع.

زينة: اهو متعب بس ممتع ألن ردود 
األفعال تعوض التعب.

سالم: صحيح ان فقرتي بسيطة لكن 
بالعكس انا اعتبر فرصتي بقناة »الراي« 
فرصة كبيرة والكل يتمناها والفقرة راح 

تتطور وراح تكون أكبر من السابق.
كوث��ر: بصراحة مسلس��لچ يا زينة 

والتمثيل روعة.
زين���ة: ماقصرتي ي���ا كوثر 

عيونچ احللوة.
الوفاء: انا احب طريقة تقدميك 
 يا س��الم س��واء ب� »العدالة« أو 

ب� »الراي« ولك كاريزما حلوة.
سالم: ما قصرتي يا الوفاء 

وأشكرچ على املتابعة.
ما عن��دك برنامج خاص 

فيك في شهر رمضان؟
لغ����اي�������ة اآلن 
مارسينا على برنامج 
مع���ني لك���ن األفكار 

موجودة واحن���ا حاليا مع 
»مسائي« مستمرين.
 وزينة شنو تتابع؟

أوب����را  أن�������ا أح������ب 
وينف���ري وبرامجه���ا حلوة 

حلوة.

رحت للقمة

املعد النشط نايف البشايرة حرص 
على االتصال بفريق »مسائي« إلبداء 
اعجابه بجهدهم حيث قال: أمسي على 
جروب مسائي الثالثي نواف القطان 
وزينة كرم وسالم اخلضر واحب اقول 
اني رافقت نواف القطان في العديد من 
البرامج وانا بانتظار نواف القطان في 
برنامجنا الرمضاني اجلديد وراح يكون 
برنامج جديد ومفاجأة وانا سعيد 
جدا بتجاربي مع 
ن���واف الل���ي 
خالني اروح 
معاه للقمة.


