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مطرب شاب »حس« 34
انه مو مقبول عند الناس 
ألنه االغاني اللي يطرحها 
بالسوق ما تلقى شهرة.. 
يبه انته وين والغناء وين 
اقعد ابيتكم وايد احسن!

ممثلة »ابتلشت« من اسئلة 
الفضولي���ن بعدم���ا ظهرت في 
لوك يديد بأحد األعمال الدرامية 
لدرجة أنها سكرت تلفونها علشان 
ترتاح.. ش���دعوة قولي مسوية 

عمليات جتميل وفچي عمرچ!

شهرة لوك
»وهب���ت«  ممثل���ة 
نفسها مثل ما تقول للفن 
علشان تعتبره رسالة 
ب���س هااليام نش���وفها 
تقدم اعمال قص ولزق.. 

سلميلي عالرسالة!

رسالة

مفرح الشمري
»احذروا مرض الزهامير« هذا النداء اإلنس���اني وجهته رائدة 
مس���رح الطفل الكاتبة القديرة عواطف البدر ألهل الديرة بعد أن 
أج���ازت جلنة النصوص بوزارة اإلعالم نصها االجتماعي »وهج 
الش���موع« الذي يتن���اول هذا املرض منذ ب���وادره األولى وحتى 
نهايته من خالل قص���ص واقعية بعيدة عن اخليال الذي يتبعه 
بعض الكتاب في اآلونة األخيرة جلذب املشاهدين ملتابعة أعمالهم 

التلفزيونية.
»أم سعود« هكذا حتب أن يناديها من حولها عبرت عن سعادتها 
إلجازة النص الذي س���هرت عليه الليالي واستعانت بالكثير من 
الكتب العلمية والطبية التي تتحدث عن هذا املرض الذي يعتبر 
مرض العصر مثلما تقول في دردش���تها مع »األنباء« بالسطور 

التالية: 

أم سعود مبروك إجازة نصچ »وهج الشموع«؟
اهلل يبارك فيك واحلمد هلل اجلهد اللي بذلته من خالل كتابتي 
لهذا النص الذي استمر سنة ونصف السنة لم يذهب هباء منثورا 
خاصة انه يتناول مرض، اهلل يبعد اجلميع عنه، ويعتبر مرض 
العص���ر وهو »الزهامير« املصاب به اكث���ر من 400 الف اميركي 
ولذلك حرصت على ان اكتب عن املرض من خالل نص تلفزيوني 
سيرى النور قريبا عبر الشاشة حتى أهل ديرتي يأخذون احلذر 
منه خاصة ان احداث النص واقعية ألبعد احلدود وامتنى ان يجد 

القبول عند املشاهدين.
يعني راح نشوفه في شهر رمضان الياي؟

بإذن اهلل من خالل املنتج عادل املسيليم الذي قدم النص باسم 
مؤسسته الى جلنة النصوص وتسلم اإلجازة منهم وان شاء اهلل 
يكون مبثابة العودة إلى شاش���ة تلفزيون الكويت الذي انتج لي 

في السابق مسلسل »زحف العقارب« بنظام املنتج املنفذ والذي 
كان يناقش قضية املخدرات وآثارها على األسرة وكان من بطولة 
الفنان القطري عبدالعزيز جاسم والفنانة منى شداد والفنانة فرح 

علي وتصدى إلخراجه علي حسن.
ومنو راح يكون بطل »وهج الشموع«؟

بصراحة وأنا أكتب النص كان في بالي الفنان القدير جاس���م 
النبهان ألنه فنان متمكن من قدراته الفنية خاصة ان بطل العمل 
دوره في���ه الكثير من التحوالت النفس���ية ولذلك أبلغت املنتج 
عادل املس���يليم برغبتي هذه ووعدني خيرا وانا اثق بكالم عادل 
املسيليم ألنه من املنتجن الذين يحرصون على اختيار الفنانن 
الذين يساهمون في جناح العمل خاصة أنه عمل فيه العديد من 

اخلطوط الدرامية.
واللي راح يخرجه منو؟

إن شاء اهلل املخرج السوري عارف الطويل إذا كان مومشغول 
في عمل آخر ألنني أثق في رؤيته اإلخراجية.

شرايچ بللي يعرض حاليا من اعمال تلفزيونية؟
لكل مجتهد نصيب هناك اعمال تستحق املشاهدة واعمال اخرى 

ال متت بأي صلة للهوية الكويتية.
شنو امنيتچ؟

أمنيتي أن يرى عملي »وهج الشموع« النور ألنني تعبت عليه 
كثيرا وهو مبثابة رسالة أو نداء ابعثها ألهل ديرتي بأن يحذروا 
من مرض »الزهامير« الذي نقضي عليه باحلركة والقراءة لتشغيل 
الذهن دائما باإلضافة الى انني أمتنى عودة الكتاب سليمان الياسن 
ومهدي الصايغ واسماعيل فهد اسماعيل وعبداالمير التركي للساحة 
الفنية ألن الشاشة تفتقر ألعمالهم التلفزيونية التي حتتوي بن 

طياتها فكرا وثقافة للمشاهد ألبعد احلدود.

دمشق ـ هدى العبود
يبدأ الفنان الشاب 
نض����ال جن����م قريبا 
بتصوي����ر دوره في 
املسلس����ل املص����ري 
»ف����رح العم����دة« الى 
جانب النجمة املصرية 
غادة عادل، والعمل من 
تأليف مصطفى محرم 
واخراج احمد صقر، 
ومن املقرر عرضه في 
شهر رمضان املقبل. 
وأنهى جنم قبل فترة 
ف����ي  تصوي����ر دوره 
مسلسل »القعقاع بن 
التميمي« مع  عم����رو 
املخرج املثنى صبح، 
كما بدأ منذ أيام تصوير 
احد األدوار الرئيسية 
ف����ي مسلس����ل »أن����ا 

القدس« من اخراج باسل اخلطيب. يشار إلى أن نضال جنم ممثل أردني 
شاب تخرج في املعهد العالي للفنون املسرحية بدمشق، عمل في عدد من 
املسلسالت التلفزيونية أهمها »االجتياح، وشاء الهوى الكواسر، رسائل 

احلب واحلرب، صراع على الرمال، ذكريات الزمن القادم«.

نضال جنم

ريان

رائدة مسرح الطفل الكاتبة القديرة عواطف البدر املنتج عادل املسيليمالكاتبة القديرة عواطف البدر مع منى شداد وفرح علي في »زحف العقارب« الفنان القدير جاسم النبهان

بعد أن أجازت لجنة النصوص »وهج الشموع«

عواطف البدر: احذروا مرض الزهايمر!

ريان يلقي باللوم على من حوله
 في تعاطيه المخدرات

نضال نجم إلى مصر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أطل الفنان ريان للمرة األولى بعد االفراج عنه بتهمة تعاطي 
املخ���درات وذلك من خالل برنامج »ال ال ال« على شاش���ة ال� »أو 
ت���ي ڤي«، ريان الذي مت إيقافه ل� 20 يوما ألقى اللوم في تعاطيه 
املخدرات على احمليطن ب���ه وقال إنهم هم من أوصلوه لتعاطي 
املمنوعات وأن أحدا ال يحب احدا، مؤكدا أن كل شخص عليه ان 
ينتبه للمحيطن به، وقال انه لم يصدق ما حصل معه في الليلة 
األولى لدخوله السجن، وتضايق كثيرا عندما نقل الى »رومية« 
ولكنه فوجئ باستقبال املساجن له بحفاوة بالغة، وعند مغادرته 
كان حزينا لفراقهم، كما قال ريان ان اهله تضايقوا ملا حصل له، 
وأن األه���ل هم أكثر من يخافون على اي ش���خص، ألن حبهم ال 

يتضمن اي مصلحة.
يذكر ان بع���ض االخبار االعالمية كان���ت تناقلت ان الفنانة 
نيفن نصر هي من وش���ت بريان لكنه���ا عادت وكذبت األمر من 

خالل اطاللة اعالمية.

وفي برنامج »اربح مع زين« الذي 
يعده علي حيدر وخديجة دشتي 
اختار نايف عددا من القطوعات 
املوس����يقية املمزوج����ة بالتراث 
الكويتي التي نالت استحس����ان 

املستمعن.

النهم يتفاءلون بها كثيرا.

فالشات جديدة

املخرج نايف الكندري يختار 
لبرامجه موس����يقى و»فالشات« 
خاصة حتى يتميز عن االخرين، 

مفرح الشمري
اس����لوب املذيع����ة حبيبة مع 
املش����اركن في برنامجها »اربح 
مع زين« ال����ذي يبث يوميا عبر 
اثير محطة »كويت FM« برعاية 
»األنب����اء« وعدد من الش����ركات 
الوطني����ة اس����تقطب العديد من 
املستمعن خصوصا عمالء »زين« 
الذين عبروا لها عن س����عادتهم 
بس����ماع صوتها للم����رة الثانية 
في البرنامج خاصة انها حتاول 
تلطيف االجواء معهم إلبعاد التوتر 
عنهم والف����وز بجوائز البرنامج 
املقدمة من »األنب����اء« و»زين«، 
»سوكر سبورت سنتر«، »الفايز 
للعود والعطور«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »اجلوثن غاليري«، 
»شركة كون س����بت للهواتف«، 

»صالون كتوركت« وآخرين.

جائزة كبرى

حبيبة دعت املش����اركن في 
برنامجها الى أن يتفاءلوا بالفوز 
بجائزة البرنام����ج الكبرى وهي 
»جي����ب اودي« وذل����ك من خالل 
االكثار من ارسال املسچات لعل 
وعس����ى ان »يختار« الكمبيوتر 
الشهر اجلاري  احدهم في نهاية 
لنتعرف على صاحب احلظ السعيد 
هذا العام، االمر الذي دفع الكثير 
من املشاركن الى أن يطلبوا من 
حبيبة ان تقول لهم »فالكم اجليب« 

يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

حبيبة للمشاركين في »اربح مع زين«: فالكم الجيب

)فريال حماد(حبيبة العبداهلل في البرنامج

نظام احلكم في الكويت:

أ – جمهوري.

ب – ملكي.

ج – دستوري وراثي.

أكد أن فكرته جديدة ولم يتطرق إليها أحد من قبل

الخرينج: »االختيار« يتكلم عن ماضي وحاضر الكويت
خالد السويدان

انته���ى املخ���رج زي���د 
اخلرينج من تصوير فيلم 
إنتاجه  »االختي���ار« م���ن 
اخلاص وذلك للمش���اركة 
في مهرجان سينس���كيب 
وسيتم عرضه بأول شهر 

مايو لهذه السنة.
وعن الفيلم قال اخلرينج: 
أمتنى ان يعجب »االختيار« 
الكويتي خاصة  اجلمهور 
انه يتكلم عن فكرة جديدة 
لم يتط���رق إليها أحد من 
الفيلم  إعداد  قبل حيث مت 
على نار هادئة حتى يظهر 

متكامال.
واضاف: لقد كنت حريص 
دائما عل���ى ان أقدم أفالما 
ش���بابية تخدم املجتمع، 
وه���ذا الفيل���م يتكلم عن 
أمور مرتبطة باملاضي في 
الكويت وما فيه من حتديات 
ال نس���تطيع تغييرها في 
الوق���ت احلاضرة لكن من 
املمكن ان جنعلها بصورة 

أجمل في املستقبل.
وتابع: الفنانون الشباب 
املشاركون في الفيلم لديهم 
موهبة جميلة في التمثيل 
خاص���ة عبدالعزيز خالد 
البغلي  بوقماز ويوس���ف 
ومشاري املضاحكة، وهو من 

تأليف: حمد بوصليب.
زيد اخلرينج

بوستر فيلم »االختيار«


