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 وايد حل���وة طلة املذيع���ة فاطمة 24
بوحمد في برنامج »صباح الوطن«.. 
 خصوص���ا ف���ي تط���ور تقدميه���ا 
واطاللتها املتجددة يوميا ومحاورتها 
 للضي�����ف وط��رحه���ا للموضوع.. 

براڤو فاطمة!

فاطمة
ممثل مش���واره الفني كله نص س���اعة 
مسويله قروب بالفيس بوك ومسمي روحه 
الفنان الفالني وطلع مؤخرا في برنامج شبابي 
يتكلم عن أدواره وكأنه عمر الشريف.. يا عمي 
انت خل يعطونك دور بعدين تفلسف... و»يا 

محاسن« الصدف اللي سوتك ممثل!

محاسن
ممثلة شابة استضافوها في أحد البرامج 
وملا سألوها عن مشاركتها مع الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل قالت: إي واهلل ملا رشحوني 
حق س���عاد وافقت.. ترى س���عاد مو اختچ 
الصغيرة وفي شيء اسمه استاذة أو فنانة.. 

بس الشرهة مو عليچ يالساحرة!

ساحرة

أكدت أن عالقتها معهما تتعدى إطارها المعروف

هل ُطلقت أصالة نصري من العريان وتشاجرت مع شقيقها؟!

وفي تفاصيل االشاعة الثانية 
أن إحدى احملطات بثت تسجيال 
صوتيا قيل انه للفنانة حيث 
ظهرت خالله كأنها تتشاجر مع 
شقيقها، ما حمل الفنانة على 
نفي وجود خالفات بينها وبني 
شقيقها، مشيرة إلى أن التسجيل 
الذي بثته إحدى احملطات وتظهر 
فيه وكأنها تتشاجر مع شقيقها، 
هو لش���خصية جتي���د تقليد 

صوتها.
وأوضحت أصالة في حوار 
مع صحيفة اخلليج اإلماراتية 
10 اجل���اري، أن العالقة بينها 
وبني شقيقها وكذلك بينها وبني 
زوجها املخرج طارق العريان 

تتعدى إطارها املعروف.

منذ العام 2006 وحتى اليوم، 
لكن للمرة االولى تلمح الفنانة 
الس���ورية في مع���رض نفيها 
لإلشاعات بوجود طرف ثالث 
يهوى إطالق أخبار كهذه عليها 
وعلى زوجها، وكانت اإلشاعة 
هذا الع���ام أكدت ان الطالق مت 
على خلفية اعتراض الزوج كما 
أكدت االخب���ار املتداولة، على 

مالبس الفنانة.
ورفضت أصالة التعليق على 
األمر برمته، وكذلك فعل طارق 
العريان، لكنهما حملا إلى وجود 
طرف ثالث لم يفصحا عن اسمه 
»يهوى ترديد الش���ائعات بني 
فترة وأخرى إلثارة الش���كوك 

حول زواجهما«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حاص���رت الفنان���ة أصالة 
نصري منذ بدء ش���هر أبريل 
شائعتان االولى هزت كيان عشها 
الزوجي، والثانية أرادت أن تنال 

من عالقتها مع شقيقها.
وفي التفاصيل ان وس���ائل 
االعالم تناقلت أكثر من إشاعة 
عن الفنانة التي أضحت األخبار 
الكاذبة تط���ول زواجها، علما 
انها ليس���ت املرة االولى التي 
ترمى فيها أصالة بأخبار غير 
صحيحة فمنذ أقل من س���نة 
طالتها إشاعة املوت أيضا في 
يوني���و املاضي في دبي حيث 
نقلت وسائل االعالم خبر وفاتها 
بحادث سير في إمارة دبي، ما 
حمل الفنانة وزوجها على النفي 
والتأكيد أنها لم تكن موجودة 
أصال في اإلمارات العربية. كما 
تعرضت الفنانة العام املاضي 
إلش���اعة خبيثة أيضا تتعلق 
بإصابتها بس���رطان في املخ، 
مما اضطرها الى الس���فر الى 
أميركا للع���الج، وقامت بالرد 
على اإلشاعة ووصفتها بأنها 

سخيفة ومغرضة.
وما كادت أصالة تغلق باب 
هذه اإلش���اعة، حتى فوجئت 
بانتشار إشاعة أخرى تتعلق 
بوجود خالفات عنيفة مع زوجها 
العريان وأنهما  املخرج طارق 
على وشك االنفصال، واليوم 
عادت شائعة طالق أصالة منه 
أصالة نصريحيث كانت الحقتها أخبار كهذه  ريهام عبدالغفور

أصالة مع زوجها طارق العريان

اشترطت 850 ألف جنيه مصري للمشاركة

استبعاد ريهام من »كن صديقًا لدايان«
القاهرة ـ سعيد محمود

املنتجة  الش���ركة  قررت 
ملسلسل »كن صديقا لدايان« 
استبعاد املمثلة الشابة ريهام 
عبدالغفور من املشاركة في 
بطولة املسلسل، وذلك بسبب 

املغاالة في األجر.
وكانت ريهام قد اشترطت 
على الشركة املنتجة احلصول 
على 850 ألف جنيه مصري 
نظير املشاركة في العمل، ما 
اضطر الشركة الستبعادها 
والبحث عن بديل لها وخاصة 
ان التصوير س���يبدأ خالل 

الشهر اجلاري.
وقال السيناريست بشير 
الديك انه أوشك على االنتهاء 
من كتابة احللقة األخيرة، من 
مسلسله اجلديد »كن صديقا 
لدايان« الذي كان من املقرر 
ان يبدأ تصويره مطلع الشهر 

اجلاري.
يذكر ان مسلس���ل »كن 
صديقا لدايان« يقوم ببطولته 
الفنان السوري تيم احلسن 
وإخراج نادر جالل، والعمل 
مأخوذ عن قصة بالعنوان 
نفسه ملاهر عبداحلميد الذي 
تعاون مع جهاز املخابرات 
املصرية كعميل داخل إسرائيل 
ملدة 3 سنوات، وتدور أحداث 
املسلس���ل في وق���ت حرب 
االس���تنزاف، حي���ث متكن 
العميل املصري من تكوين 
عالقة صداقة مع وزير الدفاع 

اإلسرائيلي موسى دايان.

قدمها مع »عبير 2« تحت رعاية »ستيج جروب«

فكرة »وصال« أفسدت »الفقاعة«

خالد السويدان
 برعاية وحض���ور وكيل 
وزارة الدولة لشؤون مجلس 
االمة ونائب رئيس مركز العمل 
التطوعي م.احمد عبد احملسن 
املرش���د قدمت فرق���ة وصال 
االعالمي ومركز »عبير 2« حتت 
اشراف الشيخة أمثال الصباح 
مس���اء امس االول مسرحية 
»الفقاعة« على خشبة مسرح 
الشامية من اخراج الفنان احمد 
العلي وساعده مشاري املجيبل 
وفكرة مجموعة من الش���باب 
املنتمني لفريق »وصال« احد 

ابرز الفرق الش���بابية في الكويت من خالل 
سعيه الدائم لطرح االفكار الهادفة والراقية 
وذلك الستثمار الطاقات الشبابية احمللية 
حيث يعمل الفريق حتت مظلة العمل 
التطوعي، اما فريق »عبير 2« لذوي 
اإلعاق���ة الذهنية فه���و أيضا فريق 
تطوعي متخصص يهدف الى خدمات 
ابنائه  انسانية غير ربحية خلدمة 
من ذوي اإلعاقة الذهنية كاضطراب 
التوح���د ومتالزمة الداون وبطيئي 
التعلم وغيرهم من اإلعاقات الذهنية 
األخرى ويقوم فريق العمل بتدريب 
جمي���ع العاملني في هذا املجال على 
املهارات التي يت���م تدريب احلاالت 
التي وضعتها  السياسة  عليها وفق 

ادارته.
الفريقان مس���رحية  وقد عرض 
»الفقاعة« حتت رعاية فرقة ستيج 
جروب التي يدير أعمالها الفنان محمد 
احلملي حيث قدما قص���ة حتكي الواقع 
الوهمي الذي يضعه اإلنس���ان في مخيلته 
وفكرت���ه اخلاطئة عن ع���دم قدرة اصحاب 
اإلعاقة الذهنية على مخالطة اآلخرين وعدم 

امتالكهم ملواهب تضاهي األسوياء فواقع احلياة 
يؤك���د لنا يوما بعد يوم انه���م مبدعون ولديهم 
امكانات كبيرة ف���ي كل املجاالت لكن حتتاج الى 

استغاللها بشكل سليم. 
جهد كبير بذله الشباب املشاركون في العرض لكن 
لألسف فسدت فكرة »وصال« ولم تستطع إيصال 
املعلومة للمتلقي بشكل دقيق خاصة من خالل دور 
املدرس عبدالعزيز املزيرعي الذي جسد شخصية 
مدرس مصري في محاولة لالستهزاء والسخرية 
بش���كل كوميدي غير مقنع باجلالية املصرية مما 
اعتبره البعض وقاحة خصوصا ان املسرح مرآة 
جميلة تصنع بأيدي املمثل���ني لكي يرتقوا بالفن 
فليس كل شيء ميكن جتسيده على خشبته، ومع 
هذا ال نس���تطيع ان ننكر دور الفنانني حامد حمد 
ويوسف العلي وابداعهما في أداء دورهما وتفاعل 

اجلمهور معهما. 
مخرج العمل الفنان احمد العلي صرح ل� »األنباء« 
قائال: شيء جميل ان تكون فرقة ستيج جروب هي 
مخرجة مسرحية »الفقاعة« وبرعايتها وأنا سعيد 
بهذه املشاركة التي اعتبرها رائعة بكل املعايير ألنني 
أقدم جزءا بس���يطا إلخواني ذوي اإلعاقة الذهنية 
والذين ميتلكون مواهب رائعة وجميلة ومشاركتهم 

معنا في هذا العمل وسام لكل فنان.

العلـي: المشـاركة فـي عـرض لـذوي 
اإلعـاقـة الذهنيــة وســام لـكل فنـان

جانب من احلضور

في أولى تجارب برامج الواقع على تلفزيون الوطن الجائزة الكبرى بقيمة 30 ألف دينار

عمر العثمان: »كنز« بداية حقيقية لمشواري اإلعالمي
خالد السويدان

أصب����ح تلفزيون الوطن املتنفس الوحي����د لكل فئات املجتمع الكويتي كما انه حريص على تقدمي كل ما هو جديد وممتع، ولو 
رأينا نوعية البرامج واألفكار املطروحة عبر شاشته لوجدنا انها تختلف كليا عن باقي القنوات الفضائية، خصوصا في التزامها 

بأن تكون صبغتها كويتية. اليوم وبكل جدارة نرى »الوطن« يتحدى الصعاب ويقدم لنا وألول مرة برنامجا من أرض الواقع 
س����واء على مستوى الكويت او اخلليج وهو برنامج »كنز« من تقدمي املذيع املتألق عمر العثمان والذي برع فيه بعد جناحه 

في تقدمي برنامج What's On أو من خالل التغطيات الرائعة حلفالت مهرجان »ليالي فبراير«. 
»األنباء« التقت عمر العثمان فكان هذا اللقاء الشيق:

عمر يعطيك العافية على هذه الطلة اجلديدة واملختلفة.
اهلل يعافيك خالد وإن شاء اهلل يا رب تكون مختلفة ومفيدة بالوقت نفسه.

كلمنا عن مشاركتك في برنامج »كنز«.
طبعا هذه املرة األولى لي في تلفزيون الوطن ان تكون لي مشاركة في برنامج مبفردي بعيدا عن شقيقي وزميلي جاسم 
العب����وة خاصة بعد النجاح الذي قدمناه في برنامج What's On أما التجربة الثانية واملمتعة واملش����وقة فهي ان البرنامج 
هو األول من نوعه في الكويت وعلى مستوى دول اخلليج عامة وأنا شخصيا اعتبره مبثابة التحدي لي شخصيا قبل ان 

يكون حتديا للمشاركني في برنامج »كنز«.
كلمنا عن فكرة البرنامج بشكل عام.

الفك����رة جديدة وفريدة من نوعها وتعتمد على الهدوء والتفكير والس����رعة باالضافة الى 
اسقاطها على الواقع الذي نعيشه للتماشي مع عاداتنا وتقاليدنا وهناك 3 مراحل لكل فريق 

مشارك سواء الشباب أو البنات، املرحلة البرونزية والفضية والذهبية وكل مرحلة تضم 
4 عقبات واملطلوب من كل فريق ان يجتازها للوصول للكنز األخير والتأهل والتسلسل 
للوصول للمرحلة النهائية علما بأنه س����يكون هناك 3 فرق ستصل للمرحلة النهائية 
والتي س����تكون جائزتها بقيمة 30 ألف دينار وأنا اعتبر هذا البرنامج بداية حقيقية 

ملشواري اإلعالمي.
كيف ترى أجواء احلماسة بني الفرق املشاركة؟

لألمان����ة من قوة احلماس والتفاعل بني الفرق املش����اركة احس اني واحد منهم 
وأريد ان أكون بينهم لكن األجواء مش����حونة باحلماس واملثابرة فكل فريق يطمح 

الى الفوز ب� »الكنز«.
متى تعرض احللقة وكم عدد احللقات؟

من األسبوع القادم سيكون موعد البث في يوم االثنني في متام الساعة التاسعة 
مس����اء أما استمرار احللقات فس����يكون على مدى 12 حلقة تقريبا وستكون هناك 
حلقتان استثنائيتان للمشاهير من الفنانني واإلعالميني وأنا أعتقد انها ستضيف 

نكهة جميلة وممتعة ألجواء البرنامج.
كلمة أخيرة.

أنا سعيد جدا ألن »األنباء« دائما لها بصمة واضحة في دعمي منذ بداية دخولي 
لهذا املجال وأمتنى من اهلل ان يوفقنا في البرنامج الذي اعتبره نقلة نوعية وكبيرة 
لي في حياتي اإلعالمية باإلضافة الى الش����كر املوصول لكل فريق العمل من اإلعداد 

واإلخراج، ولتلفزيون الوطن الذي أعطاني هذه الفرصة كما أتوجه بالشكر الى الشيخة 
الزين الصباح والشيخة شيخة علي اجلابر الصباح ويوسف املخلد على دعمهم لي في 
برنامج »كنز« والذي أتت فكرته منهم أثناء دراس����تهم اجلامعية كما أشكر األب واألخ 
الروحي لي الشيخ خليفة العذبي الصباح والذي يحرص دائما على ان يضع مذيعي 

تلفزيون الوطن في مقدمة املذيعني على مستوى القنوات اخلليجية والعربية.

عمر أثناء تصوير برنامج »كنز«

)أسامة البطراوي(مشهد من مسرحية »الفقاعة« 


