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مطرب قاع���د يدور 32
»مساعدة« علشان يسجل 
أغاني ألبومه اليديد من 
احدى شركات اإلنتاج اللي 
مو راّده على واسطاته.. 

اهلل يعينك!

ممثلة »المت« أحد املنتجني 
اخلليجيني اللي طنشها واستعان 
بزميلتها لتصوير عمله اليديد 
بس���ّبة ان���ه تلفونه���ا مغلق، 
واملصيبة انها تقول انه ما اتصل 

عليها.. خيرها بغيرها!

أغاني تطنيش
ممثلة ما كانت »لطيفة« 
ف���ي التعام���ل م���ع أحد 
املخرجني الذي طلب منها 
إعادة مشهد في عمله اليديد 
ألن مكياچها مو مضبوط.. 

احلمد هلل والشكر!

تعامل

يقول املثل:

فاقد الشيء..

أ ـ ال يراه

ب ـ يبحث عنه

ج ـ ال يعطيه مفرح الشمري
اجلميل في البرنامج اليومي »اربح مع زين« ان باب االشتراك 
فيه مفتوح جلميع اجلنسيات دون استثناء مادامت هذه اجلنسيات 
من عمالء »زين« ففي احللقة املاضية شاركت املستمعة مادونا 
م����ن اجلالية الهندي����ة في البرنامج، حيث رحب����ت بها املذيعة 
حبيبة العبداهلل كثيرا باللغة اإلجنليزية وفازت بجائزة قيمة 
من جوائز البرنامج التي جتاوزت قيمتها املليون دوالر، وأتبع 
اتص����ال مادونا العديد من االتصاالت م����ن اجلاليات األجنبية 
داستقبلتها حبيبة بكل رحابة صدر ومتنت لهم الفوز بجائزة 
البرنامج الكبرى وهي سيارة »جيب أودي« التي سيتم السحب 

عليها في معرض »شركاء زين« نهاية الشهر اجلاري.

وناسة في وناسة

عّبرت احدى املستمعات عن سعادتها للمشاركة في البرنامج 
الذي وصفت فقراته ب� »وناسة في وناسة« خاصة انها للمرة األولى 
تشارك في برنامج مسابقات يبث عبر اثير »كويت FM«. يذكر 
ان برنامج »اربح مع زين« ترعاه عدد من الشركات واملؤسسات 
الوطنية وهي »األنباء«، »زين«، »سوكر سبورت سنتر«، »شركة 
كون سبت للهواتف«، »منتزه خليفة السياحي«، »الفايز للعود 
والعطور«، »تيلي سني«، »ايه ون لتأجير السيارات«، »اجلوثن 
غاليري«، »معهد كراون بالزا الصحي«، و»صالون كتوركت«.

تزعجه المباالة ابنه وعدم عشقه للقراءة

 وفيق الزعيم: فرخ البط عوام

مثل براء وهذه بشهادة اجلميع 
وليس ألنه ابني.

ما أكثر صفة تزعجك فيه؟
ال مباالت���ه أو اس���ترخائه 

حضوره، وأدبه مع اآلخرين، 
تعاملت مع الكثيرين بعمره، 
لكنني ل���م أجد ش���ابا مؤدبا 
ومحترم���ا مع أهله وأصحابه 

يزعجاني، ايضا عدم عش���قه 
الكبير للقراءة، ولألسف ليس 

منه فقط امنا جيلكم ككل.
قلت لنا مرة »أمتنى أال أموت 
قبل أن أصفق لبراء وهو جنم« 

هل حتقق ذلك؟
نعم ألنه لن يأتي شخص 
يغار عليه ويحبه بقدري، وزمن 
النفاق ازداد، لذلك أخاف عليه 
وحلمي فعال أن أصفق له وهو 

جنم وأرفع رأسي به.
كلمة توجهها البنك؟

»ما بتكبر عن جد إال ملا تكون 
كبير من جوا، فكون كبير بكل 
شيء، أخالقك، ثقافتك وبفنك، ما 
بتكبر إال بأخالقك أوال، ثقافتك 

ثانيا، مهنتك ثالثا«.
تتذك��ر موق��ف جمع��ك مع 

ابنك؟
ف��������ي الفت���رة التي كان 
ذاهب���ا في����ها ال���ى اجليش، 
ك�����ان يصور آخر مشهد له في 
مس����لسل »ليالي الصاحلية« 
وقتها ذهبت ال���ى لوكيش���ن 
العمل ش���ع����رت بأن املخرج 
انزعج بحضوري،  املال  بسام 
حيث قال »م���ا لقيت جتي إال 
الي���وم« وقام بوضع نفس���ه 
حاج���زا بيني وبني شاش���ة 
املونيتر، وبدأ املشهد بدخول 
الفنان رفيق سبيعي بكلمته 
»سخنوا املي لتغسيل العريس« 
وجاء الشباب بابني ممثال دور 
الش���هيد، أنا في هذه اللحظة 
»مت« شعرت بشعور قاسي 
ومزعج جدا، هذا أخطر حدث 

في حياتي.

دمشق ـ هدى العبود
حن���ون وكثي���ر اخلوف 
واحلرص عل���ى أبنائه، محب 
وثقافته ع��الي���ة جدا، ميثل، 
الفنان  ينت���ج، ويؤل�������ف.. 
الزعي���م  املخض���رم وفي���ق 
اس���تقبلنا في منزله ليحدثنا 
عن ابنه ب�����راء وعالقته به.. 

الى التفاصيل:
كي��ف كانت عالقت��ك ببراء 

قبل دخوله الوسط وبعد؟
عالقتي قب���ل كانت أجمل، 
فعالقتنا كانت جميلة وظريفة، 
لكن بعد دخوله الفن أصبحت 
ندية وش���كل لي بعض القلق 
والتوتر، فأنا أمتنى أن يعمل 
هو عشرات األعمال في السنة، 
وأنا عمل واحد فأنا أريده أفضل 
من أي شخص في العالم، ليس 
كونه ابني فحسب بل ألن الفن 
بالنسبة لي هو شيء مقدس 
فالفن هو رقي واحترام وتوحد 
وكمال وقداسة ومن يعمل فيه 
هم صفوة الناس وفي النهاية 

فرخ البط عوام.
ما أكثر دور أحببت أداء براء 

فيه؟
دوره في »باب احلارة« كان 
لطيفا جدا وحضوره أعجبني 

جدا.
دور لم تكن راضيا عنه؟

»ليال���ي  مسلس���ل  ف���ي 
أن  الصاحلي���ة« كان بإمكانه 
يجت�����ه���د أكث���ر ويق�������دم 
األفضل، كان الي���زال حديث 

العهد في املهنة.
أكثر صفة حتبها فيه؟

احليان مع هيا الشعيبي وبوستر »غشمشم 5«

عمر الشريف

حسني اخلوالد

وفيق الزعيم

يبّث يوميًا عبر أثير »كويت FM« برعاية »األنباء«

 مادونا شاركت في »اربح مع زين«

)فريال حماد(حبيبة العبداهلل

عمر الشريف ولقاء حصري

يطل النجم العاملي عمر الشريف على عشاقه في العالم العربي 
من خالل لقاء خاص وحصري عبر برنامج »س���كوب« الذي يبث 

على شاشة ال� »MBC« اليوم في الثامنة والنصف مساء.
يتحدث الشريف في اللقاء عن آخر مشاريعه الفنية باإلضافة 
الى عالقته الش���خصية مع جنوم هوليوود وعن رأيه في األعمال 

السينمائية العربية األخيرة.
يذكر ان البرنامج من تقدمي ريا أبي راشد.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الكويت للسينما حسني اخلوالد 
ل� »األنباء« ان النادي فتح باب االش���تراك للراغبني في املشاركة 
بورشة دراسة فن اإلخراج الس���ينمائي نظريا وعمليا، مؤكدا ان 
الورش���ة موجهة للمهتمني بفن اإلخراج السينمائي والعاملني في 

مجال التلفزيون، حيث يشرف عليها املخرج عامر الزهير.
وأش���ار الى ان مدة الورش���ة 15 يوما يت���م خاللها العمل على 
إجناز فيلم سينمائي روائي قصير، مشيرا الى ان النادي سيمنح 
كل مش���ارك شهادة تثبت انه أمت ورش���ة متخصصة في اإلخراج 

السينمائي.

يتم خاللها إنجاز فيلم روائي قصير

ورشة لدراسة فن اإلخراج السينمائي

بعدما أخذ مكانة مميزة عند المشاهدين

الحيان: »غشمشم 5« مليء بالمفاجآت الفنان السعودي 
فهد الحيان

مفرح الشمري
أكد الفنان السعودي فهد احليان 
في اتصال هاتفي مع »األنباء« ان 
اجلزء اخلامس من مسلس����ل 
»غشمشم« مليء باملفاجآت 
السعيدة للمشاهدين الذين 
سيتابعونه في شهر رمضان 
املقبل على شاشة تلفزيون 
دبي. وأضاف قائال: بعدما 
أخذ املسلسل مكانة مميزة 
عند املشاهدين من خالل 
اجزائه األربعة السابقة 
حرصنا على ان نستثمر 
تلك املكان����ة والتميز 
في اجل����زء اخلامس 
الذي نص����وره اآلن 

مع املخرج السوري مأمون البني وذلك 
إلبراز التطور في الدراما السعودية، خاصة 
بعد تسابق العديد من القنوات الفضائية 
لعرض األعمال السعودية عبر شاشاتها 
سواء في شهر رمضان أو غيره، وهذا ان 
دل فإنه يدل على ان الدراما الس����عودية 
متيزت بشكل كبير في السنوات األخيرة، 
وهذا أمر يسعدنا جميعا، لذلك نحرص 
على ان نكون متميزين دائما في أعمالنا 

املقبلة.
التي واجهتهم  العراقيل  وبخصوص 
في تصوير اجلزء اخلامس في الرياض 
ذك����ر احلي����ان: رغ����م كل العراقيل التي 
واجهتنا في تصوير احللقات بالرياض 
واملتمثلة ف����ي الغبار واألمط����ار إال انه 
بفض����ل اهلل مت تصوير ه����ذه احللقات 

وذلك ألن فريق املسلسل يعملون كأنهم 
واحد وينفذون تعليمات املخرج مأمون 
البني بكل حذافيرها، واس����تطرد قائال: 
لق����د صورنا حلقة جميل����ة عن اخليول 
في أجواء كوميدية ال توصف نتمنى ان 
تنال اعجاب املش����اهدين حينما تعرض 

على الشاشة.
وأشار الى انهم سيتجهون الى سورية 
نهاية االس����بوع وذل����ك لتصوير باقي 
احللقات هناك، مش����يرا الى ان هذه هي 

املرحلة األخيرة في التصوير.
يذكر ان مسلس����ل »غشمشم 5« من 
بطولة فهد احليان وهيا الشعيبي وعدد 
من جنوم اخلليج والع����رب، ويقع ف�ي 
30 حلق����ة منفصلة مدة احللقة الواحدة 

30 دقيقة.


