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الفنية

ممثلة »عايش���ه« 
وعلى امل انه املنتجني 
يلتفتون حقها بأعمالهم 
الدرامية بس املها خاب 
النه محد طلبها للحني.. 

اهلل يعينچ!

ممثل يعتقد ان اعماله 
»خال���دة« هااليام قاعد 
يربط عصاعص بني ربعه 
املمثلني علشان يكون هو 
النجم في عمله اليديد.. 

واهلل عيب!

أمل عصاعص
ممثلة بعدما »انغرت« 
عل���ى ربعها اللي كان لهم 
الفضل ف���ي دخولها للفن 
هااليام منبوذة من جميع 
املنتج���ني النه���ا صاحبة 

مشاكل.. تستاهلني!

مشاكل

»يا معيريس عين اهلل ترعاك«
خالد السويدان 

»ي���ا معيريس عني اهلل 
ترع���اك والقم���ر والنجوم 
متشي وراك« بهذه الكلمات 
اجلميلة احتفل الفنان القدير 
حسني جاس���م مساء امس 
االول ف���ي صالة الش���يخة 
بدري���ة األحم���د الصب���اح 
مبنطقة سلوى بحفل زفاف 
جنل���������ه الفن�����ان احمد 
والذي حضره ع�����دد كبير 
من الشيوخ والشخصيات 

االعالمية والفنانني.
»األنباء« باركت للفنان 
والنجم احمد حس���ني الذي 
أكد ان هذه اخلطوة ستجعله 
اكثر اس���تقرارا في حياته 
وستساعده على استكمال 
مس���يرته الفني���ة وتقدمي 
افضل االعم���ال للجمهور، 
كما شكر جميع من سانده 
باالضافة الى كل من حضر 
احلفل، وقدم العذر لكل من 
لم تسمح له ظروفه بحضور 

حفل زفافه.
يذك���ر ان اغني���ة »ي���ا 
معيريس عني اهلل ترعاك« 
تغنى بها الفنان القدير حسني 
جاسم في املاضي واصبحت 

رمزا لالفراح واالعراس. 

بعد دخول أحمد حسين القفص الذهبي

عواطف البدر: »ربيع بال مطر« في قطر
مفرح الشمري

انتهت قبل أي����ام الكاتبة القديرة 
عواطف البدر من كتابة نص درامي 
اذاعي بعنوان »ربيع بال مطر« بعد أن 
كلفها مسؤولو اذاعة قطر وذلك لبثه 
في شهر رمضان املقبل عبر أثيرها.

»األنب����اء« هاتفت الب����در ملعرفة 
التفاصيل فقالت: س����عيدة جدا انني 
أتع����اون مع اذاعة قطر ألول مرة في 
حياتي بعد أن وصلني تكليف من قبل 
مس����ؤوليها الذين طلبوا مني كتابة 
نصني دراميني، وهلل احلمد سلمت لهم 
النص االول الذي يحمل عنوان »ربيع 
بال مطر« ويقع في 30 حلقة، أما العمل 
الثاني فهو »عصافير الفجر« وسأنتهي 
منه قريبا وأرسله الى املسؤولني هناك 

لبثه في شهر رمضان املقبل.
وعن الفرق ب����ني الكتابة االذاعية 
والتلفزيونية، ذكرت البدر ان الكتابة 
هي الكتابة سواء لالذاعة أو للتلفزيون، 
والف����رق بينهما يحدده املخرج الذي 
يتولى تنفيذ العمل. وأضافت: املخرج 
االذاعي عندما يتناول أي نص درامي 
يحاول  ق����در املس����تطاع أن يجذب 
املس����تمع له من خ����الل لغة احلوار 
املوجودة فيه، وهذا ش����يء مهم في 
االذاعة حتى يتابع الناس العمل. بينما 
املخرج التلفزيوني يعتمد على الصورة 
التي ينقلها برؤيته للمشاهد جلذب 
املشاهدين لها، وفي كلتا احلالتني فإن 
اي عمل يفرض نفسه سواء باالذاعة 
أو بالتلفزيون من خالل القصة التي 

يتناولها، خاصة عندما يناقش قضية 
اجتماعية موج����ودة في مجتمعاتنا 

اخلليجية والعربية.
وبخصوص عملها »وهج الشموع« 
الذي يتناول مرض »الزهامير« قالت: 
س����يصور قريبا وحاليا املنتج عادل 
املسيليم يقوم بالترتيب له باختيار 
الالزم����ة لتصوير  »اللوكيش����نات« 
مش����اهده، خاصة أنني جلس����ت مع 
املنت����ج أكثر من مرة بعدما مت اجازة 
النص من رقاب����ة النصوص بوزارة 
االعالم، ولألمانة أنا سعيدة بالعودة 
الى تلفزي����ون الكويت من خالل هذا 
العمل، حيث يتناول مرض الزهامير 
ال����ذي لم يتناول����ه أي عمل خليجي 
أو عربي من قبل، وبالتالي سيكون 
لشاش����ة الكويت السبق في تسليط 
الضوء على هذا املرض الذي بدأ يجتاح 
العالم من خالل قصة درامية أحداثها 
واقعية، وأمتنى ان ينال العمل اعجاب 

املشاهدين. 
وع����ن عرض مسلس����لها »همس 
 M.B.C �����احلراي����ر« على شاش����ة ال
قالت: ال ش����ك ان قناة ال� M.B.C من 
القنوات العربية املميزة، وس����عيدة 
بعرض مسلس����لي »همس احلراير« 
على شاشاتها هذه االيام، كذلك عرض 
مسلسل »زحف العقارب« على قناة 
العدالة للمرة الثانية يؤكد ان القنوات 
الفضائي����ة تبحث حالي����ا عن أعمال 
درامية حتمل بني طياتها أهدافا جيدة 

حتى يستفيد منها املشاهدون.

قدمته للمحطة بجانب »عصافير الفجر« ليبث في شهر رمضان المقبل

املعرس الفنان احمد حسني 

الكاتبة عواطف البدر

جنوم »همس احلراير« مع املخرج عارف الطويل

نادين الراسيعبدالرضا بن سالم

ميرڤت أمني

»نغم الصباح«.. نصائح جوية  وغذائية

غادة عادل تعتذر للزعيم عادل إمام

اعتذرت الفنانة غادة عادل عن املشاركة في فيلم 
»زهامير« مع الفنان عادل إمام، بسبب تعارض 
توقيت تصوير الفيلم مع تصوير مسلس���لها 
اجلديد »فرح العمدة« والذي تخوض به املاراثون 
الرمضاني هذا العام، وس���بق أن اعتذر من قبل 
الفنان عمرو واكد عن املشاركة في فيلم »زهامير«، 
وحل بدال منه الفن���ان فتحي عبد الوهاب الذي 

يجسد دور ابن عادل إمام في الفيلم.
وتدور أحداث الفيلم حول رجل األعمال محمود 
الذي يصاب مبرض الزهامير فينسى الكثير من 
تفاصيل حياته حتى بعض أبنائه، ويشارك في 
بطولة الفيلم أحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من 
تأليف نادر صالح الدين، وإخراج عمرو عرفة، 

ومن إنتاج وتوزيع الشركة العربية للسينما.

من املمتع أن يبدأ االنس����ان يومه مبوس����يقى وأنغام 
جميلة يتعرف بعدها على ما يحدث في العالم من أخبار 
أثناء ذهابه إلى عمله، وهذا ما يقوم به البرنامج اليومي 
»نغ����م الصباح« الذي يبث عبر إذاع����ة مارينا إف إم من 
السابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف صباحا فيما 
عدا يومي العطلة، ويقدمه كل م������ن عبد الرضا بن سالم 
وهنا، بينما تقوم بالتنفيذ واملونتاج أماني األحمد، ويضم 
البرنامج العديد من الفقرات املميزة، ومن بني هذه الفقرات 
الهامة ما يقوم به خبير األحوال اجلوية عيسى رمضان 
من تعريف املستمعني يوميا بأحوال الطقس وما ميكن أن 
يتعرضوا له خالل اليوم، مما يساهم في عدم تعرض أي 
من اجلمهور ألي أذى محتمل، وال تقتصر هذه الفقرة فقط 
على األحوال اجلوية، لكن يقوم أيضا رمضان بتقدمي بعض 
النصائح التوعوية حول ما ميكن أن تتعرض له البيئة من 
مخاطر في حال عدم حفاظنا عليها. وما يزيد من خصوبة 
املوضوع ويحمس اجلمهور على االستماع، فقرة د.عبداهلل 
املطوع التي يستعرض فيها كافة السبل الصحية للتغذية 
والوصول إلى قوام ممشوق وصحة جيدة، من خالل سرده 
ملجموعة من إرشادات الغذاء الصحي الذي يؤهل اجلميع 
للمحافظة على أوزانهم دون زيادة وذلك من خالل الوجبات 
الصحية املفيدة. أما فقرة »س����والف الديرة« التي يقدمها 
عبد الرضا بن سالم فيتم من خاللها مناقشة وعرض كل 
املستجدات املتعلقة بالشؤون احمللية وكل ما يهم املواطن 
العادي واملقيم، حرصا من فريق البرنامج على مساعدة 
اجلميع في التعرف على ما يشغل بالهم، هذا باإلضافة إلى 

عدد آخر كبير من الفقرات اليومية املفيدة.

يبث يوميًا عدا نهاية األسبوع على »مارينا إف إم«

بسبب ارتباطها بـ »فرح العمدة«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اعل���ن املكتب االعالمي للفنانة نادين الراس���ي 
عن فوزها بجائزة »املوريكس دور« كأفضل ممثلة 
لبنانية عن مجمل أعمالها لعام 2009 وعلى رأسها 
مسلسل »عصر احلرمي« الذي القى نسبة مشاهدة 
عالية جدا، وقد استبق املكتب بالتالي حفل املوركس 
الذي سيقام في 10 اجلاري حيث كان من املفترض 

أن تأتي نتائجه مفاجئة للجمهور.
ومن املعروف ان هذه هي املرة الثالثة التي تفوز 
فيها نادين الراسي بهذه اجلائزة اللبنانية التي يتم 
أيضا منحها للنجوم في خارج لبنان.وكانت نادين قد 
حصلت عليها عام 2007 عن دورها في فيلم »غنوجة 
بيا« وعام 2008 عن دورها في مسلسل »ابني«. وهنا 
نذكر أن نادين ستتس����لم جائزته����ا يوم 10 يونيو 

اجلاري مبنتجع »إده ساندز« في لبنان.
من جان���ب اخر تس���تعد نادي���ن حاليا للعب 
دور البطول���ة في العديد من االعمال الس���ينمائية 
والتلفزيوني���ة في لبنان ومص���ر وأرمينيا حيث 
ستلعب دور البطولة في عمل يتناول قضية مجزرة 
االرمن في تركيا وهو من كتابة كلوديا مرشاليان، 
كما تطل من خالل مسلس���ل يحم���ل عنوان »لوما 
انقطعت الكهرباء« وهو عم���ل جديد يتألف من 6 

حلقات وسيعرض قريبا على شاشة »نيو تي ڤي« 
وهو تأليف روي بدران، اخراج ايلي فغالي.وتدور 
أحداثه في أجواء بوليسية وتصفيات بشرية، حيث 
يبدأ الزوج الطامع ف���ي الثروة املمثل وجيه صقر 
بالتخطيط لقت���ل زوجته الثرية واجلميلة املمثلة 
نادين الراس���ي الوريثة الوحيدة لشركات وأموال 

والدها مبساعدة سكرتاريته.
وعن دورها هذا تقول نادين ل� »األنباء«: أقدم 
في هذا املسلس���ل دور س���يدة ثرية تدعى »نور« 
متزوجة من رجل شرقي يحاول قمعها فيتفق مع 
سكرتيرته لقتلها ليس���تولي على ميراثها وهكذا 

تتوالى األحداث املتسارعة.
وحول الطاب���ع الغربي الطاغي وليس اللبناني 
على املسلسل خصوصا قصة استئجار قاتل وغرام 
سيدة ثرية مبرافقها او ما شابه تقول نادين: صحيح 
االجواء غربية ولكن االحداث واحلبكة لبنانية كفكرة 
قمع املرأة التي ال نراها في الغرب، حيث ال يستطيع 
الرجل الس���يطرة على املرأة فهي بإمكانها ممارسة 
العمل الذي حتبه والقيام بالدراسة التي تهواها دون 
تدخل او ضغط من قبل شريكها بعكس مجتمعاتنا 
الشرقية، والتي يستطيع الرجل من خاللها فرض 

نفوذه والسيطرة عليها بالكامل.

نادين الراسي تستبق نتائج »الموركس« 
وتعلن فوزها كأفضل ممثلة لبنانية

الحفل سيقام 10 الجاري ومن المفترض أن تكون نتائجه مفاجأة للجمهور

لماذا تخشى ميرڤت أمين الطيران وما سر عالقتها بالطبخ؟
تحدثت لـ »النواعم« عن ارتباطها بوالدتها

عن طريق الصدفة، واستمر احلوار 
فأخبرت ميرڤت النواعم عن خوفها 

من الطيران وحبها للطبخ.
وفي الفقرة األخيرة تستضيف 
املقدمات نورا جمشير التي ترأست 
بورصة دب����ي لألملاس وعينت من 
قبل األمم املتحدة ضمن وفد خبراء 
األملاس ملراقبة العقوبات في ساحل 
العاج لتتكلم عن طبيعة عملها وعن 
أبرز املش����اكل التي تواجه عمليات 
استخراج املاس، خصوصا ضمن 

ما يسمى السوق السوداء.

د.ياسر جمال، رئيس مركز حتديد 
وتصحيح اجلنس في املستش����فى 

اجلامعي في جدة.
وفي فق����رة حتت األضواء تطل 
النجمة املمثل����ة ميرفت أمني التي 
العمالق����ة فوقعت على  ش����اركت 
العربية  الس����ينما  إنتاجات  أجمل 
معهم وحتدث����ت النواعم معها عن 
أعماله����ا الفنية وتطرقت معها إلى 
مواضيع شخصية أخرى كارتباطها 
بوالدتها وعن طريقة التربية التي 
عاشتها وعن دخولها مجال السينما 

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
في حلقة هذا األسبوع من »كالم 
نواعم« تتنوع املواضيع االجتماعية 
املهمة وتستقبل النواعم في إطاللة 
خاصة املمثلة القديرة ميرڤت أمني، 
ففي الفقرة األول����ى تلقي النواعم 
الضوء على ملتقى إبداع الذي عقد 
مؤخرا سلسلة أنشطة حتت عنوان 
»تقنيات التواصل وفن بناء اجلسور« 
وهي مخصص����ة للفتيات والتقوا 
التنفيذي  الرئيس  الستااليت  عبر 

مللتقيات إبداع نورة الشعبان.
واستكماال لتسليط الضوء على 
األنش����طة الش����بابية استعرضت 
النواعم نشاطا س����عوديا بعنوان 
»حمل����ة لبيه« وال����ذي انطلق في 
السعودية مؤخرا وهو عبارة عن 
أول ناد الكتروني تطوعي، بدعم من 
األميرة نورة بنت عبداهلل بن محمد 
آل سعود، إلشراك أكبر عدد ممكن 
من الشباب السعودي في جوانب 
التي  التطوعية  كثيرة من األعمال 

يخدمون من خاللها مجتمعهم.
وفي حوار جريء وعلمي حول 
ح����االت تصحيح اجلنس تس����لط 
النواع����م الضوء عل����ى حالتي عال 
اللتني عاش����تا لس����نوات  ونيفني 
طويلة على أنهم����ا فتاتان إلى أن 
تقرر إجراء عملية تصحيح جنس 
لهما، فتحولت عال إلى أحمد ونيفني 
إلى نادر، ويحل ضيفا في االستديو 

فريق برنامج »كالم نواعم«

غادة عادل وفي االطار
 الزعيم عادل امام


