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هدى حسين .. »هال وغال«
بشار جاسم

تس���تضيف مذيعة برنامج »هال 
وغ���ال« ال���ذي يعرض على شاش���ة 
ابوظبي، ناديا بركات، اليوم، النجمة 
هدى حسني من الساعة 9 الى 10 مساء 

على الهواء مباشرة.
وعن هذه املقابلة تقول هدى حسني 
ل� »األنباء«: انا سعيدة بهذه املشاركة 
في مثل هذا البرنامج الضخم الذي له 
ش���ريحة كبيرة من املشاهدين حيث 
سأحتدث عن العديد من االمور، منها 
الفني���ة واالجتماعية واالنس���انية، 
باالضاف���ة الى آخر حدث واهم حدث 
في حياتي وهو تخرجي في اجلامعة 
وحصولي على شهادة البكالوريوس 
باالضافة الى حديثي عن مسلسل »بيت 
االيتام« الذي سيعرض على قناة الراي 

بشهر رمضان املقبل.
النجمة هدى  ان  بالذك���ر  اجلدير 
حس���ني عقدت مؤمترا صحافيا امس 
بالشارقة مع رئيس مجموعة املسارح 
محمد بن جرش للحديث عن عرض 
مسرحية »الساحرة وحنني والتنني« 
التي من املقرر عرضها على مس���رح 

الشارقة 20 و21 من الشهر اجلاري.

هدى حسني

ناديا بركات

لطيفة

جرأة لطيفة تلهب »آخر من يعلم«

 حت���ل الفنانة لطيفة ضيفة على برنام���ج »آخر من يعلم« على
 »ام بي س���ي« في حلقة تعرض االثنني املقب���ل، وبصدق وعفوية 
بالغني، تتحدث لطيفة عن تاريخها الفني الذي بدأته منذ حداثة سنها، 
وتعاملها مع نخبة من كبار امللحنني وكتاب األغنية، وتألقها لسنني 
طويلة وهو ما لم يتح لس����واها من الفنانني. كما تتطرق بش����فافية 
وجرأة إلى العديد من األمور كعالقاتها بالفنانني، وآرائها بالس����احة 
الفنية، ومواكبتها ألحدث التقنيات البصرية واملوسيقية. كما تتحدث 
لطيفة بإسهاب عن ألبومها األخير، وتعاملها مع أسماء خليجية بارزة، 
وظهورها بإطاللة بدوية في أحدث كليباتها. وخالل احللقة، تكشف 
إجابات لطيفة وتعليقاتها عن خفة ظلها وتواضعها، كما تتبدى بعض 
التفاصيل الشخصية األخرى كقدرتها على الترجمة من اللغة األملانية، 

وولعها بحلويات »الكرابيج« اللبنانية، ومشروبات األعشاب. 
أما ش����ركاء أروى السريني في هذه احللقة فهم املخرجة اإلماراتية 
نهلة فهد التي تعاونت معها لطيفة في كليبها األخير، واملشرف على 
موقع لطيفة اإللكتروني وصديقها املقرب بش����ار بنون، والصحافي 

املعروف محسن محمد. 

مطرب���ة »ه���ددت« احد 
امللحنني اذا ما خلص شغله 
تب���ي تدور عل���ى غيره ألنه 
ألبومها عل���ى قولتها متأخر 
بسّبته.. ش���كلچ تبني حلن 

سلق بيض!

انها  ممثلة تعتقد 
»ملكت« احد املنتجني 
هاأليام طالبة منه انه 
يطنش وع���ده ملمثلة 
خليجية علشان زعالنة 
عليها.. صچ اي شي!

تهديد وعد
مذيعة بعدما قدمت شكوى 
للمسؤولني في التلفزيون بعد 
جتاهلها بعدم اسناد اي برنامج 
مباشر لها هاأليام »بشروها« 
انها راح تقدم برنامج صباحي.. 

ننطر ونشوف!

برنامج

أسامة فودة يبحث عن مواهب الشباب الدفينة
للتعبير عن هواياتهم عبر أثير »مكس إف إم«

سيارة رانيا تعطل »منتهى العشق«رحيل الممثل اللبناني كمال الحلو
القاهرة ـ سعيد محمود

تعطلت س���يارة الفنانة رانيا محمود ياس���ني خالل توجهها الى 
موقع تصوير مسلسل »منتهى العش���ق« الذي تشارك فيه ويقوم 
ببطولته الفنان مصطفى قمر، مما تس���بب ف���ي تعطيل التصوير 
ألكثر من ثالث ساعات وهو ما اثار غضب فريق عمل املسلسل الذي 

ظل ينتظرها.
وبررت رانيا تأخيرها ملخرج العمل محمد النجار بأنه حدث تعطل 
مفاجئ في س���يارتها وهو ما جعلها تنتظر اصالحها ولكن املخرج 
طالبها بااللتزام في مواعيد التصوير حتى ال تتس���بب في تعطيل 

التصوير مرة اخرى.
»منتهى العش���ق«، بطولة مصطفى قمر، وتأليف محمد الغيطي 
واخراج محمد النجار، يش���ارك فيه املطربة االردنية ديانا كرازون، 

وايناس النجار، ومنة فضالى، ونسمة راتب.

رانيا محمود ياسني

مفرح الشمري
حترص محطة »مكس اف ام« 
التابعة حملطة املارينا على تقدمي 
البرامج الشبابية املميزة وذلك 
الجتذاب الش���باب لها من خالل 
افكار القائم���ني عليها وفي هذا 
االطار يستعد املذيع النشط اسامة 
فودة لتقدمي برنامج اس���بوعي 
يحمل عنوان »مواهب« ستبث 
اولى حلقاته الثالثاء املقبل على 
الهواء وهو برنامج يتيح الفرصة 
للموهوبني للتعبير عن هواياتهم 
حتى يتعرف عليها اجلمهور لعل 
وعسى ان يجدوا من يعنى بتلك 

املواهب لكي يحققوا احالمهم على ارض الواقع. البرنامج من اخراج 
صالح عبداهلل ومدته ساعتان وهو فرصة ملن ميلك موهبة الغناء او 
العزف او التقليد باملشاركة فيه وذلك عن طريق ارسال رسالة قصيرة 

.fm او عن طريق املوقع االلكتروني اخلاص مبحطة املارينا
واكد املذيع اس���امة فودة ان مثل هذه البرامج جتد اقباال جميال 
من الشباب من اجلنسني وذلك للتعبير عن مواهبهم الدفينة لديهم 

متمنيا للمشاركني في البرنامج حتقيق بعض من احالمهم.
واشار الى ان باب املشاركة مفتوح للجميع دون استثناء، مشيرا 

الى انه لالطفال املوهوبني احلق في املشاركة في هذا البرنامج.
يذكر ان املذيع اسامة فودة سيستمر في تقدمي برنامجه احلالي 
»اخلطر في اللتر« الذي يبث يوميا من الس���اعة 7 حتى 8 مساء ما 

عدا يوم االثنني بجانب تقدميه لبرنامجه اجلديد »مواهب«.

أسامة فودة

الفنان الراحل كمال احللو

بعد 60 ساعة من 
نقله الى املستش���فى 
الكن���دي  اللبنان���ي 
ووضع���ه ف���ي غرفة 
الفائقة فارق  العناية 
الفنان اللبناني القدير 
كمال احلل���و احلياة، 
وسط حزن عارم بني 
الفنان���ني كونه���م لم 
يتمكنوا من التواصل 
مع���ه بعدم���ا تدفقوا 
لالطمئن���ان عليه في 
املستش���فى وهو في 
غيبوبة، لكن اجلميع 
حتدثوا ع���ن املبادرة 
الكرمية من قبل وزير 
الصحة د.محمد جواد 
خليف���ة الذي اخذ امر 
عالج الفنان احللو على 

عاتق الوزارة فورا.
الراحل لسان  كان 
ح���ال زمالئ���ه ف���ي 
امللم���ات، واملواق���ف 
املتميزة ان فنيا وان 
وطنيا، وخصوصا ان 
التي تزيد  مس���يرته 
على ال� 45 عاما عطاء 
في اجتهاد للشاشتني 
متيزت باالدوار النافذة 
والعميقة، وعرف بأنه 
لم يقب���ل دورا اال اذا 
اقتنع به، وناقشه مع 

مؤلفه واملخرج.


