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ممثل بع���د ما »صار« 34
منت���ج هاالي���ام يتحدى 
االوروبي���ن بأعماله في 
حواراته الصحافية مع أنه 
أعماله تنعد على األصابع.. 

احلمد هلل والشكر!

تحدي

 عاصمة اململكة العربية السعودية؟

أ - جدة.

ب - الرياض.

ج ـ الدمام.

لفقراته المشوقة التي تقدم عبر أثير كويت fm برعاية »األنباء«

»اربح مع زين« يحقق أكبر نسبة متابعة خالل األسابيع الماضية
مفرح الشمري

يواصل البرنامج اليومي »اربح مع زين« مفاجآته للمشاركن 
فيه خاصة ان فقراته التي يعدها علي حيدر وخديجة دش���تي 
حتمل بن طياتها الكثير من االثارة والتش���ويق وذلك لتحفيز 
املستمعن خصوصا عمالء »زين« على الفوز بجوائزه القيمة 
التي تضاعفت بعد افتتاح معرض »شركاء زين« بأرض املعارض 
الذي يستمر حتى مطلع الشهر املقبل في صالة 8 والتي تتضمن 
العديد من اجهزة البالك بيري والالب توب والشاليهات امللكية، 
باالضافة الى خطوط تليفونية مميزة مقدمة من املشاركن في 
هذا العرض للمشاركن في البرنامج الذي تقدمه املتألقة حبيبة 

العبداهلل عبر اثير »كويت fm« ويخرجه نايف الكندري.

نسبة مضاعفة

اكد منسق اتصاالت البرنامج جميل اقبال ان نسبة االتصاالت 
تضاعفت خالل هذا االسبوع وذلك للفوز بجائزته الكبرى املقدمة 
من »زين« وهي سيارة جيب اودي موديل 2010 معروضة حاليا 

في جناح ميديا فون املوجود في معرض »شركاء زين«.

طفولة بريئة

الطفلة سارة شاركت في احللقة املاضية للبرنامج وعندما 
س���ألتها حبيبة ماذا تفعل اذا فازت بس���يارة »اجليب« اجابت 
ببراءة من غير تردد سأقدمها هدية البي وامي االمر الذي مدحتها 
حبيب���ة على هذا الرد متمنية لها بالفعل بان تفوز بالس���يارة 

حتى تقدمها هدية لوالديها.
يذكر ان »اربح مع زين« ترعاه عدد من الش���ركات الوطنية 
وهي »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة السياحي«، »معهد كراون 
بالزا الصحي«، »اجلوثن غاليري«، »سوكرس���بدرت سنتر«، 
»شركة كولن سبت للهواتف«، »الفايز للعود والعطور«، »ايه 
ون لتأجير الس���يارات«، »صالون كتوركت«، »مطعم سيبريز 

بفندق سفير انترناشيونال«.

الطب الشرعي
 يرفض يسرا

القاهرة ـ سعيد محمود
جلأت الفنانة يسرا إلى م.أسامة 
الش���يخ بعدما رفضت مصلحة 
الطب الشرعي السماح لكاميرات 
مسلس���ل »بالش���مع األحم���ر« 
بالتصوير داخل وحداتها الطبية 

نظرا خلصوصية املكان.
إلى م.أسامة الشيخ  وجلأت 
باعتباره رئي���س احتاد االذاعة 
والتلفزيون حتى يقوم بإعطائها 
تصريح���ا كجهة رس���مية لدى 
املصلح���ة للحص���ول على اذن 
بالتصوي���ر خاص���ة ان احداث 
املسلس���ل تدور ح���ول طبيبة 
مبصلحة الطب الش���رعي والبد 
من توافر مصداقية في تصوير 
األماك���ن احلقيقي���ة ألح���داث 
املسلسل. ويشارك في بطولته 
هش���ام عبداحلميد وش���يرين 
وسامي العدل والوجوه الشابة 
محمد عادل إمام واميي س���مير 

يسراغامن.

رغدة

حبيبة العبداهلل

اعتداء بالضرب على أخت هيفاء وهبي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تناقل����ت معلومات صحافية عب����ر احد املواقع 
االلكترونية تعرض روال اخت هيفاء وهبي للضرب 
املبرح على يد صديق لها كانت  قد تعرفت عليه في 
اجلامعة، وتضمن الضرب محاولة للخنق ما دفع 
روال اللتوجه إلى الطبيب الشرعي وإلى القضاء بعد 
أن اعتبر ما فعله األخير بها محاولة لقتلها. ونقل 
موقع »ميوزيكنايش����ن« عن روال قولها ان الغيرة 
فقط هي سبب تصرفه هذا، فهو يغار عليها بشكل 
كبير وقالت: املشكل حصل ألني كنت أقود سيارتي 

»الكش����ف« مع صديقتي وهي مكشوفة، فغار، كما 
حاول حتطيم السيارة وهي جديدة أهدتني إياها 
أختي هيفاء بعد أن تصاحلنا«، وتابعت روال »ان 
الشاب مصاب بالغيرة املرضية ويصبح مجنونا 
حن يلقي أحدهم التحية علي أو عندما يقترب مني 

أحد ألنه يخاف أن أنفصل عنه.
املعتدي هو ابن 20 عاما وقررت روال عدم مقاضاته 
حتى ال تقضي على مستقبله ويدخل السجن، وقد 
عرض املوقع صورا آلثار الضرب الذي تعرضت له 

روال ولسيارتها املتحطمة من قبل صديقها.

روال ميوت هيفاء وهبي

أمل حجازي تغني 
لعساف  4 أغان

كش���ف امللحن والشاعر 
س���ليم عساف أنه دخل مع 
الفنان���ة أمل حج���ازي الى 
االس���تديو حي���ث وضعت 
صوتها عل���ى جديدها بعد 
أن اختارت من أعماله أربع 
ألبومها  أغنيات تصدر في 

املقبل.
وكان عساف حل ضيفا، 
في حلق���ة اذاعية من اعداد 
كاتيا سعد، ناقشت حدود 
الكذب واملجاملة في املجتمع 
الفني. وألقى الضوء خالل 
احللقة على موهبة س���ليم 
الشعرية، ومدى استعانته 
بالكذب في وصفه لشخص أو 

حلالة خاصة، في كتابات.
وحتدث سليم عساف في 
حواره مع االعالمية نعمات 
املطري عن جتربته اخلاصة 
فقال: عل���ى الرغم من أنني 
أنقل احساسي ورؤيتي من 
أكتبها  الت���ي  الكلمة  خالل 
اال أنه من غي���ر الكافي أن 
يستوحي الشاعر من جتاربه 

اخلاصة فقط.
 وأض���اف: أعيش حالة 
تقمص ف���ي بعض األحيان 
ألمتك���ن من الكتاب���ة، واال 
كيف لي أن أكتب بلس���ان 
حال املرأة أو أنقل قصة أو 
حالة لم أختبرها بنفسي. 
ولو اعتبرنا ان ذلك يندرج 
في اطار الكذب، فهو مجرد 
ص���ورة افتراضي���ة هدفها 
ايجابي، وتدعونا الى عالم 
آخر أكثر جماال أو كماال أو 

أملا أو رومانسية.

أمل حجازي

الفنان الكبير عبداحلسني عبدالرضا

أكدت أن جميع ضيوف البرنامج يخرجون من الحوار معها مرتاحين

ناديا بركات: رغدة الوحيدة التي خذلتنا في »هال وغال«

العيب ان يتمنى االنسان األفضل لنفسه لكن بحب. 
تتابعني اإلعالم الكويتي؟

الكويت تسبقنا ورائدة وفيها أساتذة باخلليج وأسماء 
المعة س����واء في الدراما أو اإلعالم ونحن اآلن ننافسهم، 

وأتابع من قنواتها الفضائية »الراي والوطن«.
هل ميكن ان نراك في اإلعالم الكويتي؟

أنا بنت تلفزيون أبوظبي لكن لو ممكن أسوي زيارة 
لبيت ثان فال مانع ويشرفني العمل في املنظومة اإلعالمية 

الكويتية.
كيف ترين مستوى »أبوظبي االمارات« مقارنة بغيرها؟ 

من خالل الصحافة ومتابعتها الدائمة للقناة وتطورها 
ستجد إجابة هذا السؤال كذلك من ردة فعل الناس واهتمامهم 
بكل ما تقدم »ابوظبي االمارات« وهذا يدل على اننا نسير 

في الطريق الصحيح.
كلمة اخيرة؟

أريد من خالل »األنباء« شكر كل فريق العمل من املعدة 
نوال نصر الى االنتاج غادي ياغي وكذلك مساعد االنتاج 
جلوريا ابو ديوان وأعد مشاهدي »هال وغال« بتقدمي كل 

ما هو جديد في احللقات املقبلة. 

عظم اهلل أجرك يا بوعدنان
تتقدم »األنباء« بخالص العزاء واملواساة 
للفنان الكبير عبداحلسن عبدالرضا »بوعدنان« 
لوفاة ابن شقيقه محمد عبداهلل عبدالرضا اثر 
ازمة قلبي���ة عن عمر يناهز ال�46 عاما امس 

االول، سائلن املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويدخله فسيح ج���ناته ويلهم 

اهله وذويه الصبر والسلوان.
)انا هلل وانا إليه راجعون(

)فريال حماد(نايف الكندري

ممثل���ة »انغرت« على أحد 
املنتجن اللي كان له الفضل في 
بروزها بالساحة بعد ما طلبها 
في عمله اليديد صاحبتنا طلبت 
منه أجر عالي.. اهلل يرحم أيام 

زمان!

أجر
انها كانت  ممثلة م���ع 
»كرمية« مع احد املخرجن، 
أن���ه هاملخ���رج م���و  اال 
معطيها اال خمس حلقات 
اليديد..  ف���ي مسلس���له 

تستاهلن!

كرم

أصعب فن����ان حضر الى البرنامج؟ وإجابتي هي الفنانة 
رغدة.

ملاذا رغدة حتديدا؟ 
م����ن دون ذك����ر التفاصيل لقد قدمنا كل ما بوس����عنا 
معها وبذل فري����ق العمل مجهودا كبيرا لتذليل أي عقبة 
امامها مع االخذ في االعتبار ان هذا هو أيضا ما نفعله مع 
الضيوف اآلخرين لكن متطلبات رغدة كفنانة وتوقعاتها 
يب����دو انها كانت أكثر بكثير مع العلم اننا أخبرناها بكل 
تفاصيل الرحلة ونحن من جانبنا نوفر جلميع ضيوف 
البرنامج الراحة التامة ألنهم ضيوف اإلمارات ويجب ان 
نحسن ضيافتهم وهم من جانبهم يشكروننا لكن الضيفة 
الوحي����دة التي لم نخذلها بل ه����ي التي خذلتنا 

كانت رغدة.
أين انت من مذيعات أبوظبي؟

انا اقف عل����ى أرض صلبة في 
قناتي وإدارتي عندها ثقة كبيرة 
في امكاناتي واختياراتي للضيوف 
واطمح الى ان تكبر هذه الثقة 
وان يكون عندي اقوى برنامج 

على قناة أبوظبي االمارات.
تتابعني غيرك؟

 أتاب����ع كثي����را وتربطني 
صداقة كبيرة بالبعض وحتديدا 
ف����ي قن����اة أبوظب����ي االمارات 
النصائح  فكلنا فيها نتبادل 
وتعاملن����ا اخوي بعيد عن 

أي مشكالت.
ألم تواجهي الغيرة؟

توجد  )مقاطع����ة( 
غي����رة لكنها حميدة 
وما بيننا يدور في 
اطار منافس����ة 
شريفة بعيدة 
ع����ن احلقد 
والكراهية، 
فع���ندم����ا 
تقدم زميلة 
مج����ا  نا بر
نب����ارك لها 
وهي باملقابل 

تهنئن����ا 
ببرامجنا، وفي 
النهاية ليس من 

عبدالحميد الخطيب
تواصل املذيعة املتألقة ناديا بركات تقدمي برنامجها 
»هال وغال« بنجاح، مثمنة دور قناة »أبوظبي االمارات« 
في دعمها ومشددة في الوقت نفسه على ان اجلرأة التي 
تقدمها في البرنامج حميدة وحتترم العادات والتقاليد.

 »االنب����اء« التق����ت املذيع����ة نادي����ا ب����ركات فإل����ى 
التفاصيل:

حدثينا عن أصداء »هال وغال«؟
أكثر من رائعة ويكفي تعليقات النجوم ضيوف البرنامج 
على احللقات التي حتظى بنسبة مشاهدة عالية واالهم انهم 
يخرجون راضن عن احلوار ومستواه، كذلك التغطية املميزة 

من الصحافة التي تتابع »هال وغال« بشكل دائم.
لكن البعض يقول ان جرأة البرنامج زائدة؟

املواضيع التي نتكلم عنها كلها طرحت في 
اجلرائ����د وال نتبّلى على الضيف أو نخترع 

كالما، بالعكس من خالل »هال وغال« يجد 
الضيف فرصة لكي يوضح اللغط حول 

اخلبر املنش����ور عنه، لذلك ال اعتبرها 
جرأة وامنا هي طريقة لنخرج اعترافات 
توضيحي����ة أو مثيرة وهي مبحض 
إرادة الضيف ولو نظرت ل�»هال وغال« 
ستجد انه اقل جرأة من برامج تعرض 

على قنوات فضائية أخرى فجرأتنا 
فيه����ا محافظة عل����ى عاداتنا 

وتقاليدنا.
م��ن كالم��ك يب��دو ان 

البرنامج يرضي طموحك؟
االنسان طماع بطبعه 
لذلك أمتنى ان يكون عندي 

برنامج أضخم بإمكانات أكبر 
وف����ي النهاية النتيجة 

ستعود  االيجابية 
لقناتي وستصب 
ف������ي صال����ح 

املشاهدين. 
أصعب  م��ا 
ت  حل�������قا

البرنامج؟
يكن  ل����م 
البرنامج  في 
حلقات صعبة 
لكن ميكن ان 
ناديا بركاتنقول: من هو 


