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القاهرة – سعيد محمود
ش���هدت كواليس مسلس���ل 
»العار« مشادة كالمية بني بطلي 
العم���ل احم���د رزق ومصطفى 
شعبان، اضطرت بعدها مخرجة 
العمل ش���يرين عادل الى الغاء 

التصوير في هذا اليوم.
ويرجع السبب في تلك املشادة 
الى تأخير احمد رزق عن مواعيد 
تصوير املسلس���ل، وهو ما اثار 
غضب مصطفى شعبان خاصة ان 
هناك مشاهد كثيرة جتمع بينهما 
حيث يضطر مصطفى ش���عبان 
النتظار رزق ساعات طويلة، وبرر 

رزق تأخيره هذا بارتباطه بالعرض املسرحي »سكر 
هامن« وهو ما دفع ش���عبان للق���ول بأنه ليس له 
عالقة وعليه التنسيق بني مواعيده حتى ال يضطر 

لالنتظار يوميا.
يذكر ان املسلس���ل من تأليف احمد ابوزيد ومن 
اخراج ش���يرين عادل ويشارك في بطولته شريف 

سالمة وحسن حسني وعفاف شعيب، وهو مأخوذ 
من الفيلم السينمائي »العار« الذي مت انتاجه عام 
1982، وقام ببطولته نور الشريف ومحمود عبدالعزيز 
وحسني فهمي وإلهام ش���اهني وعبدالبديع العربي 
وأمينة رزق، تألي���ف محمود ابوزيد واخراج علي 

عبداخلالق.

العمالق عبداحلسني عبدالرضا

الشاعر عبداللطيف البناي

عبدالعزيز الظفيري

أحمد رزق مصطفى شعبان

طلبة »ستاراك 7« يعيدون الكويتي عبدالعزيز  إلى األكاديمية

بيروت ندى مفرج سعيد
أنقذ تصوي�ت طلبة »ستار أكادميي« 
زميله�م الكويت�ي عبدالعزيز الظفيري 
ال�ذي ك�ان حص�ل عل�ى نس���ب�ة 12.68 
% م���ن تصويت اجلمه��ور ال��ذي أنقذ 
الطالبة السوري��ة زين��ة )66.57%( فيما 
خ��رج املشترك االردني باسل )%20.75(، 
وك�ان عبدالعزيز قد فوجئ بش���قيقه 
يعتلي املسرح قبل اعالن النتائج، حيث 
قدم التحية لكل من يدعم شقيقه وقال 

ايضا: حتية ألمنا الثانية مدام روال.
وكان���ت نتائج »الت���وب 5« حملت 
العراقية رحمة الى املرتبة االولى لتحصد 
جائزة اختيار ثوب أنيق يحمل توقيع 
أحد كبار مصممي األزياء اللبنانيني. وقد 
حلت بدرية من تونس ثانية وسلطان 
من السعودية ثالثا وناصيف من سورية 
رابعا اما محمود شكري من مصر فحصل 

على املرتبة اخلامسة.

انطلق البرامي التاس���ع من »ستار 
اكادميي 7« مع الفنانة كارول سماحة 
والفنان خالد سليم حيث افتتحت كارول 
البرامي بأغني���ة »ما بخاف«، ورافقتها 
الغناء كل من اسماء محالوي من تونس 
وطاهرة حماميش م���ن املغرب، وفي 
اطاللتها الثانية قدم���ت كارول أغنية 
»حدود السما«، لتختتم اطاللتها باغنية 
»خليك بحالك«، ورافقتها الغناء الطالبة 
زينة ثم انضمت اسماء التونسية الى 
الغناء، وق���د أظه���رت كارول تعاونا 
كبيرا مع الطالب، وأعطتهم معنويات 
الغناء، وفي  كبيرة خ��الل مشاركتهم 
سؤال لهيلدا عن مدى تشابه األغنيات 
الت���ي تختارها مع تفاصي���ل حياتها، 
أجاب���ت كارول: كل م���ا اغنيه يعكس 
حياتي وشخصيتي، ابتداء من عناوين 
ألبوماتي، أول ألبوم »حلم« يعبر عن 
حلمي املوسيقي عندما تركت املسرح، 

والعنوان الثاني »أنا حرة« الذي يدل 
على شخصيتي وطريقة تفكيري، وألبوم 
»أضواء الشهرة« الذي يعكس تفاعلي 
في احلياة حتت أضواء الشهرة، واأللبوم 
األخير »حدودي السما« الذي يعبر عن 
طموحاتي، أشعر بأنني من خالل أغنياتي 

أروي قصة حياتي.
اما الفنان خالد سليم فقد دخل الى 
املسرح وقدم منفردا اغنيته »كان فني«، 
وفي اطاللته الثانية غنى سليم »بالش 
املالمة«، ورافقه الغناء ناصيف زيتون 
من سورية، وختم سليم بأغنية »عشنا 
قد ايه« مبرافقة سلطان من السعودية 
ومحمد علي من مصر، واكد سليم ملقدمة 
البرنامج هيلدا خليفة ان املشتركني في 
هذا املوسم من البرنامج يشغلون العالم 
وميتلكون طاقات فنية مميزة، مؤكدا ان 
الفنان الذي يعزف على آلة موسيقية 
يساعده هذا االمر في اكتشاف الفجوات 

والنشاز في صوته، كما نصح الطالب 
ب���أن يتعلموا العزف على أكثر من آلة 
موسيقية، فذلك يعطي اضافة كبيرة 
الى الفنان وميكنه من معرفة طبقات 

صوته ويساعده في الغناء.
وفي تفاصيل البرامي أيضا مت عرض 
تقارير مصورة عن تسميات هذا األسبوع 
حيث تراجع باسل وعبدالعزيز وزينة 
في االمتحان األس���بوعي، وفي تقرير 
»امليكن���ج اوف« ظه���ر محمد رمضان 
متوترا قبل الصعود الى املسرح وأداء 
أغنية »اله���وارة« التي أعطيت له قبل 
س���اعات على انطالق البرامي الثامن، 
فنسي بعض كلمات األغنية، اضافة الى 
تقرير مندوب الطالب باس���ل، وتقرير 
خروج الطالب في زيارة سياحية الى 
بلدة دير القمر اللبنانية، وخروج رحمة 
ومحمد رمضان في نزهتهما الى الشاطئ 

والعشاء خارجا.

كارول سماحة روت حياتها في أغنياتها وخالد سليم تغزل بالبرنامج

الجمهور س�اعد زينة الس�ورية بأعلى نسبة 
تصويت وخروج األردني باس�ل في البرايم ال� 9

عّظم اهلل أجرك يا أبوعدنان

تتقدم الصفحة الفنية بأحر التعازي واملواساة للعمالق عبداحلسني عبدالرضا لوفاة املغفور لها بإذن اهلل 
شقيقته الكبرى التي وافتها املنية.

س�ائلني العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فس�يح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر 
والسلوان. )انا هلل وانا اليه راجعون(.

»العار« خناقة أحمد رزق ومصطفى شعبان

»سوالف« البناي على »فنون« كلها مفاجآت

مفرح الشمري
البرنامج  امتدح مستمعو 
اليومي »اربح مع زين« املذيعة 
حبيبة العبداهلل على اسلوبها 
اجلميل وتلقائيتها العفوية التي 
جذبتهم ملتابعة البرنامج الذي 
يبث عبر أثير »كويت FM« من 

الساعة 7 حتى 9 مساء.

»ماكو أسئلة«

إح����دى املتص����الت ذكرت 
حلبيبة أن »اربح مع زين« من 
البرامج احملبب����ة لقلبها ألنه 
ال توجد فيه »أس����ئلة وال هم 
يحزنون« وهذا الشيء يساعد 
املستمعني على الفوز باجلائزة 
الكب����رى »اجلي����ب االودي«، 
ووجهت شكرها ألسرة البرنامج 
على هذا اجلهد الذي ميز محطة 
»كويت FM« عن باقي احملطات 

االخرى.

فيس بوك

العبداهلل  املذيعة حبيب����ة 
تلقت الكثير من كلمات املديح 
على صفحتها ب� »الفيس بوك« 
من معجبيها على أدائها الرائع 
في البرنامج، وطالبها البعض 
بأن تكون »واسطتهم« للفوز 

بجوائزه، وردت عليهم حبيبة 
قائلة: أنا ما لي شغل باجلوائز 
ألنها عند املشرف العام للبرنامج 
علي حيدر اللي مو مقصر مع 

املشاركني في البرنامج.
يذك����ر أن البرنامج برعاية 
»األنباء« و»زي����ن« و»منتزه 
خليفة السياحي« و»اجلوثن 
غالي����ري« و»الفاي����ز للع����ود 
والعطور« و»سوكر سبورت 
س����نتر« و»اي����ه ون لتأجير 
السيارات« و»شركة كون سبت 
للهواتف« و»صالون كتوركت« 
و»مطعم سيبريز بفندق سفير 

انترناشيونال«.

)فريال حماد( حبيبة العبداهلل

عبدالحميد الخطيب
يحل الشاعر الكبير عبداللطيف البناي اليوم 
في العاشرة مساء ضيفا على برنامج »سوالف« 
الذي يعرض على الهواء مباشرة عبر قناة فنون 
في اطاللة مختلفة للحديث عن سالفة وظاهرة 
اجتماعية جديدة في حوار لن تغيب عنه بالتأكيد 
األجواء املرحة التي تعود عليها اجلمهور مع الفنان 
شهاب حاجيه وخالد العجيرب وهيا احلوطي واملعد 
نايف النعمة والزميل مفرح حجاب واملخرجان 

مناف عبدال ومحمد احلداد.
وقد أكد املخرج عبدال أن الشاعر البناي هو 
شاعر الوطن واحلديث معه عبر الشاشة له شجون 
خاصة، السيما أن أهل الكويت يتفاعلون كثيرا 
مع كلماته الوطنية وتاريخه احلافل، مشيرا أن 
حلقة الليلة سيكون لها طابع خاص عن احللقات 
السابقة وس����تحمل أكثر من مفاجأة سواء على 
صعيد األغنية وما ح����ل بها أو في تناول فريق 

العمل للقضية التي سيتم احلديث عنها.
واعتبر عبدال أن برنامج »سوالف« استطاع 
في فترة وجيزة أن يكون ب����ؤرة ضوء لتفاعل 
املشاهدين معه واللتفافهم حوله من احمليط الى 
اخلليج لبس����اطة الطرح واالعتماد على الروح 
املرحة ليس للمقدمني فحسب ولكن لكل العاملني 
في البرنامج، مشيدا مبهنية النعمة وحجاب في 

تناول املوضوعات التي جتذب املشاهدين.
وأملح عبدال أن برنامج »سوالف« من البرامج 
التي ميكن أن حتول الى دراما اجتماعية كوميدية اذا 
ما وضع في االعتبار انه يناقش قضية اجتماعية لها 
ابعاد باالضافة الى استضافة عدد من املتخصصني، 
مشيرا الى أن القاعدة اجلماهيرية التي حققتها 
القناة خالل السنوات املاضية كان لها دور كبير 
في ازدياد ش����عبية البرنامج. اجلدير بالذكر أن 
برنامج »سوالف« يعرض من األحد الى األربعاء 

من العاشرة وحتى احلادية عشرة مساء. 

في حلقة استثنائية مليئة بالمرح

يقول املثل:
اللي ما يعرف الصقر..

أ – يقليه
ب – يشويه

ج - يبيعه

تلقائية حبيبة جذبت المستمعين ل� »اربح مع زين«
يبث يوميًا عبر أثير »كويت FM« برعاية »األنباء«

أعضاء هيئة التدريس تتوسطهم رئيسة األكادميية روال سعد


