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مق�������دم برام��������ج في 34
كويت Fm للحني قاعد يصارخ 
في تق����دمي فقرات برنامجه 
ويعتقد انه هالشي يخليه 
عزيز عند املستمعني.. من 

أمن العقوبة أساء األدب!

ممثلة قاع���دة تطرش 
»هداي�ا« للمنتج�ني علشان 
ما ينسونها في أعمالهم الياية 
مع انها ممثل����ة من الصف 
الرابع بس تبي الشهرة بأي 

شكل.. اهلل يشفي!

صراخ هدايا
ممثلة »عاندت« مخرج 
اليديد لعدم  مسلس���لها 
استكمال تصوير مشاهدها 
بسّبة انها تعبانة ومالها 
خلق للتصوي���ر.. عيل 

شكو يايه اللوكشني!

عناد

اإلعالمي جعفر محمد مع مشعل معرفي

الهام تتدرب على لعبة اجلولف مع معرفي فايز بن دمخبالعافية يا مشعل والسلمان

د.عبدالرب ادريس فنان العرب محمد عبده

مادلني طبرنضال سيجري

وأيض��ا كش������ف ج��عفر عن 
القدم ونادي  عش����قه لك���رة 
الرياضي وارتباطه  القادسية 
بأش����عار نزار قبان����ي وفهد 

بورسلي.
وايضا س����تصور حلق��ة 
العم  الفلك�������ي  جديدة م����ع 
العجي��ري ف��ي  د.صال�������ح 

االيام املقبلة.
البرنام��������ج يعود بحلة 
جدي����دة كم���ا كش������ف لن���ا 
امل��عد النش����ط سعد الب���در 
واخلل������وق مش����عل معرفي 
والدينام������و املخ����رج محمد 
احلداد الذي أخرج العديد من 
احللق���ات بين��ه وبني املخ����رج 
الراقي من�اف عب����دال عن أن 
البرنام����ج س����يأخذ منحن��ى 
جديدا وهو كش����ف أس������رار 
الضي���وف واجلانب الكوميدي 

في شخصياته��م.

مع االعالمي جعفر محمد الذي 
حتدث ع����ن برنامج »اللوبي« 
الذي يعرض في قناة العدالة 

جيبه اخلاص له والعديد من 
األمور الفنية األخرى.

كما سنشاهد حلقة مميزة 

على االجهاد وعودته للوسط 
الفني وايضا تطرق الى حبه 
للمسرح الذي جعله يدفع من 

دمشق ـ هدى العبود
من���ذ تخرجه في املعه���د العالي 
للفنون في دمش���ق جن���ح نضال 
س���يجري في ش���ق طريقه بهدوء 
في املش���هد التلفزيوني واملسرحي 
السوري، عرف عنه التزامه وتبنيه 
لقضايا انسانية ووطنية وقدرته على 
جتسيد شخصيات متناقضة يلبس 
فيها عب���اءات تراجيدية وتاريخية 
وكوميدية، »األنباء« التقته في هذا 

احلوار السريع.
 م��اذا ع��ن تكرميك ف��ي الواليات 

املتحدة؟
تكمن أهمية التكرمي في انه يأتي من 
اجلاليات العربية واجلالية السورية 
في يوم عظيم هو ذكرى يوم جالء 
قوات االحتالل الفرنسي عن سورية، 
وحتت رعاية السفير السوري عماد 
مصطفى، وكان فرصة عظيمة للقاء 
مواطنني مشتاقني لبلدهم األم غائبني 
عن سورية لسنوات والكثير منهم 
حتدث باسهاب عن اعجابهم الكبير 
مبناطق تصوير مسلس���ل »ضيعة 

ضايعة«.
عرفن��ا ان��ك انتهيت م��ن تصوير 

مسلسل آخر مبناطق مشابهة؟

اجنزت خماسية بعنوان »تقاطع 
خطر«، ومت التصوير في واحدة من 
اجمل مناطق الريف الس���وري في 
محافظ���ة الالذقية ع���ن نص لرافي 

وهبي واخراج الليث حجو.
ما آخر اعمالك حاليا؟

انتهيت من تصوير اجلزء الثاني 
من مسلسل »ضيعة ضايعة« واتخذنا 
قرارا حاس���ما بأن يكون هذا اجلزء 
هو االخير وحاليا اصور دوري في 

مسلسل »كليوباترا«.
كي��ف وج��دت ن��ص »كليوباترا« 

ومخرجه؟
النص لقمر الزمان علوش واالخراج 
لوائل رمضان وما مييز العمل وجود 
جتمع عربي م���ن اجلزائر وتونس 
ومصر وسورية، وهو ذكاء من املخرج 
وائل رمضان في استقطاب هذا الكم 
من الوجوه العربية وجمعها في عمل 
واحد يروي حكاية كليوباترا بشكل 

بسيط ومباشر.
وما دورك؟

القصر والذي  دوري احد وزراء 
يعمل دائما ليعزز من قوة اململكة لكنه 
يتجه الى منحى آخر يعتبر خيانة 

للملك مما يسبب له القتل.

كرمته الجاليات العربية في الواليات المتحدة األميركية

 نضال وزيرًا لـ»كليوباترا«

مفرح الشمري
بعد 13 سنة من عدم التعاون بينهما يعود امللحن 
الكبير د.عبدالرب ادريس للعمل مع فنان العرب محمد 
عبده من خالل اغنية »ايامي لك« التي كتبها الشاعر 
محمد عبدالرحمن وطرحها في األسواق »بونورة« 
كأغنية »سنغل« مبثابة الهدية التي يقدمها جلمهوره 
ليستمتعوا بها حتى طرح البومه اجلديد الذي لم 

يقرر موعد نزوله حتى هذه اللحظة.
»أيامي لك« منذ طرحها في االسواق احتلت املراكز 
األولى في سباق االغاني التي جتريها بعض احملطات 

االذاعية والتلفزيونية وذلك ملا حتمله كلماتها من 
مفردات جميلة غير مستهلكة باإلضافة إلى جمالية 
حلنها الذي تصدى له د.عبدالرب ادريس خاصة انه 
كان يحضر له منذ فترة طويلة حتى يكون بأبهى 
صورة ويليق بصوت فنان العرب محمد عبده الذي 

غناها بإحساس كبير.
يذكر أن آخر تعاون جمع فنان العرب محمد عبده 
وامللحن د.عبدالرب ادريس كان عام 1997 من خالل 
اغنية »أنت نسيتي« التي التزال كلماتها محفورة 

في قلوب عشاق صوت فنان العرب.

بعد 13 سنة من عدم التعاون بينهما

عبدالرب إدريس لفنان العرب: »أيامي لك«

مفاجأة »رواسي« في مؤتمر صحافي اليوم
يعقد رئيس مجلس إدارة 
تلفزيون رواس���ي فايز بن 
دمخ في السابعة من مساء 
اليوم مؤمت���را صحافيا في 
مقر التلفزيون وذلك للكشف 
عن تفاصيل الدورة الثالثة 
من مسابقة البرنامج الشعري 
ش���اعر العرب واإلعالن عن 
البرامجية اجلديدة  الدورة 

اخلاصة بشهر مايو.
وقال بن دمخ في تصريح 
صحافي ان تلفزيون رواسي 
لل���دورة اجلديدة  اس���تعد 
مبجموع���ة م���ن البرام���ج 
اجلديدة واملختلفة تنوعت 
بني البرامج احلوارية اجلريئة 
والت���راث والبرامج األدبية 
واملسلس���الت وغيرها من 
األعمال الت���ي مت التحضير 
لها طوال الفترة املاضية حتى 
تكون عودة تلفزيون رواسي 
تليق باملكانة والشهرة التي 
حققها خالل فترة قصيرة لم 

تتجاوز ثالثة أعوام.
وأضاف: حرصنا جاهدين 
التنويع  العمل عل���ى  على 
والتجدي���د والبع���د ع���ن 
التقليدي���ة واحملافظة على 
األهداف الرئيسية التي جبل 
عليها تلفزيون رواسي في 
بامل���وروث األدبي  االهتمام 
والتراث���ي والتركي���ز على   
ترابط النس���يج االجتماعي 
اخلليج���ي وتعزي���ز القيم 

واملفاهيم األصيلة.

»األنباء« تنفرد بنشر صور الحلقات

»قعدة ما تنمل« مع إلهام والسلمان وجعفر.. على »فنون«

فريق البرنامج 

مع اإلعالمي 

جعفر محمد

»المصوراتي« 
يكشف أسرار 

مادلين طبر
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يس����تضي��ف برنام���������ج 
»املصورات����ي« للمصور عادل 
مبارز على قناة »النيل اليف« 
السبت املقبل الساعة اخلامسة 
مساء الفنانة اللبنانية مادلني 
طبر، وتتم اعادة احللقة يوم 

االحد الساعة 4 صباحا.
احللقة مكونة من 4 فقرات، 
يتحدث فيها الفنان عن جميع 
مراح����ل حي����اة مادل����ني طبر 
ويكشف عن اسرار مهمة فيها 
ويعرض لقطات مهمة تسجل 
اهم ذكرياتها الى جانب فقرة 
الفوتوغراف����ي،  التصوي����ر 
ويع����رض ايضا فق����رة صور 
واخبار اله����م االحداث خالل 

االسبوع املنقضي.
يذكر ان »املصوراتي« من 
اع����داد وتقدمي ع����ادل مبارز 
واع����داد هدى ج����ودة وفقرة 
الصور واالخ�ب����ار من اع��داد 
مهدي نصار واخ��راج شريف 

عبدالهادي.

بشار جاسم
يستمر فريق »قعدة ما تنمل« 
في تصوير حلقات جديدة من 
البرنامج الذي اقتربت حلقاته 
من الث��مانني حيث استضاف 
املذيع اخللوق مشعل معرفي 
الع��ديد من الش����خصيات في 
احللقات املصورة اجلديدة منهم 
إلهام الفضالة التي حتدثت خالل 
احللق��ة عن جديده���ا في شه���ر 
رمضان املق��بل كذل���ك عن سر 
ابتعادها عن املسرح وعالقتها 
بأط�فالها والعديد من األمور 
الفن��ية والش����خصية كما ان 
النجمة اله��ام لعب��ت مع املذيع 
مشعل معرفي لعبة اجلولف 
في منتج����ع صحارى بأجواء 
مختلفة عن بقي����ة احللقات. 
كذلك استضاف معرفي النجم 
أحمد السلمان الذي حتدث عن 
مرضه األخي����ر وكيف تغلب 


