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مطرب شاب قاعد »يزايد« 34
انه  في حواراته الصحافية 
األفضل من بني جيل الشباب 
بس ناطر الفرصة علش���ان 
يثبت كالمه صح.. مداح نفسه 

يبيله...!

مقدمة برامج مشّبه نفسها 
ب���� »الزهرة« قاع���دة تدور 
واسطات علش���ان تشتغل 
ف���ي محطة خاص���ة بعد ما 
طلعت من محطتها بسّبة عدم 

التقدير.. اهلل يعينچ!

جيل تقدير

مغرم صبابة بـ »تو الليل« و»مسائي«

نادر: »الليلة عندنا سهرة« كشف كنز »اإلعالم«

تقدميه؟
البد ان يكون شامال وبه حوارات فنية سياسية 
اقتصادية وادبية وغيرها ومناقشة للمشكالت 
وايجاد حلول لها بحيث يكون مثل العني الراصدة 
الهم االحداث في الكويت وكذلك اخلليج والوطن 

العربي والعالم. 
هل تتابع برامج الـ »توك شو«؟

انا »مغرم صبابة« مبشاهدة برامج »90 دقيقة، 
العاشرة مساء، تو الليل، مسائي« لكن اذا توافر 

الوقت.
هل تشعر بالغيرة؟ 

اذا لم اش����عر بالغيرة فهذا يعني انني مجرد 
من االحساس فالغيرة موجودة عند كل البشر 
لكن امتنى اخلير لكل زمالئي الذين يقدمون هذه 

البرامج فنجاحهم يسعدني.
وماذا عن برامج شهر رمضان املقبل؟

من الصعب ان اتكلم عن برامج الشهر الفضيل 
خصوصا ان خطواتنا في الوزارة بطيئة او تكون 
بسرية بحيث يتم االختيار من قبل املسؤولني لكن 
من جانبي مازلت امارس عملي في القناة الثالثة 
الرياضية من خالل برنامجني اس����بوعيا وعلى 
االولى برنامج »الليلة عندنا سهرة« باالضافة الى 
النشرات االخبارية مع قطاع االخبار والبرامج 
السياسية، امتنى تقدمي برنامج محلي قوي له قيمة 
خصوصا ان العيون كلها تتجه وترصد برامج 

تلفزيون الكويت في شهر رمضان كل عام.

املشاهد في البرنامج وذلك عن طريق املشاركة 
في استفتاء جنريه في كل حلقة عن اغنية شدا 
بها مطربها االصلي ونسأل اجلمهور عن افضل 
مط����رب اجاد في اداء االغني����ة مرة اخرى وهذا 
السؤال يكون بناء على حوار بيني وبني زميلتي 
املذيعة ورود حيات ونعلن عن نتيجة التصويت 

في نهاية كل حلقة.
ــرى ان البرنامج عادي وال جديد  لكن البعض ي

فيه؟ 
دورة التلفزيون اجلديدة بها زخم كبير من 
البرامج املنوعة حيث دأبت ادارة املنوعات على 
ايجاد برامج فنية وحوارية وكذلك ادبية وشعرية 
وغيرها من اجل ارضاء كل االذواق وبرنامج »الليلة 
عندنا سهرة« فكرته قد تتشابه مع برامج اخرى 
لكن متيزه في املادة التي يقدمها ولن جتدها في 

أي مكان آخر. 
هل يتناسب البرنامج مع طموحاتك؟

هو ال يتناسب مع خطواتي االعالمية وليس 
طموحي فبعد »جنوم على االرض« كنت امتنى 
تقدمي برنامج مسابقات على مستوى ضخم او 
على االقل برنامج »توك ش����و« على غرار »تو 
الليل« و»مس����ائي« وامتنى من ادارة املنوعات 
او ادارة التلفزي����ون النظر بعني اجلد ملثل هذه 
النوعي����ة من البرامج بغض النظر عن ان اكون 

انا من يقدمها.
وما تصورك لبرنامج الـ »توك شو« الذي تريد 

عبدالحميد الخطيب
رغ����م تقدميه للعديد م����ن البرامج 
املنوعة اال ان املذيع نادر كرم مازال 
عنده طم����وح تقدمي برنامج »توك 
شو« ضخم، مؤكدا ان »الليلة عندنا 
سهرة« حظي بنسبة متابعة كبيرة 
ويختلف عن غي����ره من البرامج 
في املادة االرشيفية التي يقدمها، 
»األنباء« التق����ت نادر لنعرف 
منه جديده في شهر رمضان 
املقبل وسر الغيرة االعالمية 
التي عنده، فإلى تفاصيل 

احلوار:
ــن »الليلة عندنا  حدثنا ع

سهرة«؟
بعد برنامج »جنوم على 
االرض« الذي حظي بصدى طيب 
خالل دورت����ني متتاليتني ارتأت القناة االولى 
وادارة املنوعات ادراج عدد من البرامج املختلفة، 
وهلل احلمد نلت ثقة املسؤولني بالتصدي لتقدمي 
برنامج »الليلة عندنا سهرة« والذي يكشف 

عن الكنز الذي يوجد في وزارة االعالم.
ماذا تقصد بالكنز؟

دعنا نكن اكثر وضوحا، ففي ظل وجود 
القنوات الكثيرة املعنية باالغاني واملوسيقى 
وفي عصر احلصريات ارت����ات االدارة انه 
باستطاعتنا ان ننافس من خالل ما منلكه من 
مادة ارشيفية ال توجد عند غيرنا وهذه املادة 
ال تقتصر فقط على اغان وامنا هناك لقاءات 
فنية حصرية لكب����ار الفنانني الذين زاروا 
الكويت وحوارات لبعض جنومنا احملليني 
الوطنية  الى بع����ض االوبريتات  باالضافة 
الدول مثل  التاريخية لرؤس����اء  والزيارات 
زيارة امير القلوب، رحمه اهلل، الشيخ جابر 
االحمد خلادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 
عبدالعزيز، رحمه اهلل، في مزرعته اخلاصة 
وهو لقاء تاريخي ال اعتقد اننا سنجده في 

أي تلفزيون عربي آخر. 
وماذا عن اصداء البرنامج؟

جميلة، خصوصا لكبار السن وبعض 
املسؤولني الذين يتذكرون من خالله املاضي 
اجلميل، هذا باالضافة الى اننا فّعلنا دور 

نادر كرم في برنامج »الليلة عندنا سهرة« مع ورود حيات

ذهبت للمستشفى بعد التواء قدمها

عين الحسود تطارد زينة
القاهرة ـ سعيد محمود

يبدو أن س���وء احلظ يالحق الفنانة الشابة زينة، 
فبع���د إصابتها بنزلة برد ح���ادة أجبرتها على التزام 
الفراش ملدة أس���بوع، أصيبت في ساقها فور عودتها 
الس���تئناف تصوير فيلمها السينمائي اجلديد »عذرا 

للكبار فقط«.
وقد س���قطت زينة خالل تصوير أحد مش���اهدها 
بالفيل���م، ما أدى الى التواء قدمها، وعلى الفور ذهبت 
الى املستش���فى ونصحها االطباء بالراحة، مما يؤدي 

الى تعطيل تصوير الفيلم مرة اخرى.
يذكر أن فيلم »عذرا للكبار فقط« بطولة عمرو سعد، 
ومحمود عبدالغني، وخالد الصاوي، وس���امي العدل، 
وتأليف بش���ير الديك، واخراج محمد جمال العدل في 

أولى جتاربه االخراجية.

نادر كرم

ممثلة »جار« عليها الزمن 
ونس���وها املنتجني وحتى 
زميالتها بعد مشاكلها الكثيرة 
معاهم هاأليام تفكر انها ترد 
منتجة.. أموت وأعرف منو 

راح يشتغل معاچ؟!

مشاكل

أتمنى تقديم برنامج
 »توك شو« ضخم وآخر

في رمضان يكون
محليًا وقويًا وله قيمة


