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 ممثـــل يعتقد انه مســـتواه  22 
«العالي» راح يخلي مخرج عمله 
ما يتنازل عنه بس اعتقاده طلع 
غلط بعدما بلغوه ادارة االنتاج 
باالســـتغناء عنه بعدما كثرت 

زالته.. تستاهل! 

 زالت
 ممثلة كان «مناها» املشاركة 
فـــي عمـــل خليجـــي وبعدمـــا 
وصلت للي تبيه هاأليام قاعدة 
تطنش مواعيد تصويره بحجة 
انها مشـــغولة في عمل ثاني.. 

صچ أي شي!

 تصوير
اللي تبث  البرامج   أفكار 
حاليـــا على أثيـــر «كويت 
FM» بحاجـــة إلعادة النظر 
أفكارها مستهلكة  فيها ألن 
وال يوجد فيها أي تطوير.. 

ومنا للمسؤولني!

 مستهلكة

 زاد قيمة الجوائز لعروض المنتخب الوطني الجميلة في «خليجي ٢٠»

 أسرة «ُطب وتخّير» لـ «األنباء»: األزرق قدها وقدود

 مفرح الشمري
العــــــروض    بعـــــــد 
التـــي قدمهـــا  اجلميلـــة 
الوطني  املنتخـــب  العبو 
فـــي كأس «خليجي ٢٠» 
املقامة حاليا باجلمهورية 
اليمنية الشـــقيقة، قررت 
أســـرة برنامج املسابقات 
«ُطب وتخّير» فتح املجال 
جلميع املســـتمعني دون 
اســـتثناء للفوز بجوائزه 
القيمة املقدمة من «األنباء»، 
«زين»، «منتـــزه خليفة 
الســـياحي»، «ليموزيـــن 
اخلرينـــــج»، «أطيـــــاب 
الرشـــود»، «معهد كراون 
بالزا الصحي»، «اجلوثن 
«أكادمييـــة  غاليـــري»، 
الى  اجلوثـــن» باالضافة 
«ميديافون بلس» اجلهة 

املنفذة للبرنامج.
  وجاءت هـــذه املبادرة 
العام  على لسان املشرف 
للبرنامج علي حيدر الذي 
وصف عـــروض املنتخب 
الوطنـــي بالقويـــة فـــي 
مبارياتـــه التـــي خاضها 
البطولة، متمنيا  في هذه 
البطولة  بـــكأس  الفـــوز 

لتعود الرياضة الكويتية لعهدها السابق املليء 
باالجنازات.

  وشـــاركه في هذا االمر مقـــدم البرنامج أحمد 
املوســـوي الذي قال ان «االزرق» خطف االضواء 
بفضـــل اهللا ثم بفضل العبينـــه الذين أصبحوا 

حديث الناس في هذه البطولة.
  وأضاف قائال: الفـــوز بالبطولة ليس غريبا 
على االزرق ألنه «قدها وقدود» ومؤازرتنا له في 
البرنامج ما هي اال واجب لدعم شباب االزرق الذين 

أسعدوا الشعب الكويتي بعروضهم القوية.

  شيالت رياضية

  ستشـــهد حلقة الليلة مـــن البرنامج بعض 
«الشـــيالت» الرياضية التي ســـيختارها مخرج 
البرنامج ســـعود املســـفر لتكون مبنزلة الهدية 
التي يقدمها ملستمعي البرنامج الذين يحرصون 
دائما على املشـــاركة للفوز باجلوائز التي تصل 

قيمتها الى أكثر من مليون دوالر. 

  بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  أكدت الفنانة منى زكي 
لـ«األنبـــاء» ان موافقتها 
على خوض جتربة برنامج 
«مسابقة املشاهير» جاءت 
بسبب الكثير من العوامل 
البرنامج  وقالت: فكـــرة 
جذبتنـــي ألنهـــا تعرفنا 
على ثقافة الشعوب، أضف 
الى ذلـــك وجود إعالميني 
أكان  اللجنـــة  فـــي  كبار 
جورج قرداحي أم ســـارة 
الدندراوي، مشيرة الى انها 
الكاستينغ  لم حتاول في 
مساعدة أحد من املتقدمني 
الى البرنامج. ألن هذه هي 
منافسة ويجب أن تتم من 

دون مساعدات. 
  وتابعت: للحقيقة كنت 
أنا وسارة نتشاجر دائما 

مع جورج، ألنه طيب جدا وكان يحاول مساعدة 
الناس، ونحن رفضنا األمر ألن دورنا أشبه بدور 
القاضي الذي يبحث في احملكمة عن العدالة بغض 
النظر عن شخصيته احلقيقية ما يعني أن نحكم 

بعدل.
  أما جورج قرداحي، فقال ان ما اغراه للمشاركة 
كعضو جلنة حتكيم وليس مقدما كون البرنامج 
فريدا من نوعه ويختلف عن برنامج «من سيربح 
املليـــون»، كما أنه يتيـــح الفرصة للقاء عدد من 
املتفوقني. وقـــال: البرنامج ليس عاديا وال يقدم 
االرباح في كل حلقة، وإمنا سنصل في التصفيات 
النهائية فقط الى شباب وصبايا متفوقني ميتلكون 
ســـرعة بديهة وثقافة واســـعة وثقـــة بالنفس 
وبإجاباتهم، حتى يتمكن واحد منهم من أن يفوز 
مببلغ مليوني ريال ســـعودي، ويكفي انني أقف 
في جلنة التحكيم الى جانب اسمني كبيرين هما 

منى زكي وسارة الدندراوي، مؤكدا على أنه بعد 
انتهاء عرض البرنامج هذا ســـيعود لتقدمي «من 

سيربح املليون».
  أما اإلعالمية الســـعودية ســـارة الدندراوي 
فاعتبرت التجربة اضافة الى مسيرتها اإلعالمية 
وقالت: التجربة جديدة علـــي، كما انني أتعامل 
مع ناس اخصائيني ألقصـــى درجة، وأتعلم من 
مالحظاتهم الصغيرة والكبيرة، ويكفيني لقاء منى 
وجورج اللذين كنت أعرفهما من خالل الشاشة.

  بدوره قال عبدالفتاح املصري صاحب شركة 
«Ideas» مالكة النسخة العربية للبرنامج: «مسابقة 
اجلماهير» هو برنامـــج عاملي بدأ في الـ «بي بي 
ســـي» في لندن، واليوم تنتجه املانيا واستراليا 
وقناة الـ TF١ الفرنسية. فالبرنامج جماهيري ويقدم 
املعلومات بطريقة ترفيهية جلهة إعداده أو شكله. 

وسيتم اختيار املشتركني من ١١ بلدا عربيا. 

 منى زكي وسارة الدندراوي مع الزميلة ندى مفرج سعيد 

 بعد توقف لمدة أسبوعين بسبب «ليلة رعب» المسلم

 زينة كرم تستأنف «شاعر العرب» اليوم في «غرناطة»
 مفرح الشمري

  تستأنف املمثلة واملذيعة زينة كرم نشاطها اإلعالمي 
بتقدمي برنامج «شاعر العرب» مع زميلها عادل العجل 
الذي يعود مبنافسة جديدة اليوم في مسرح سينما 
غرناطة بعد ان توقف ملدة اسبوعني من اجل إفساح 
املجال أمام الفنان عبدالعزيز املسلم لتقدمي عروض 
مسرحيته األخيرة «ليلة رعب»، حيث تشهد احللقة 
استكمال مرحلة التصفيات الثانية للمجموعات األربع 
التي يتنافس فيها الـ ٩ شعراء املتأهلني عن املجموعة 

الثانية على لقب وسيف شاعر العرب.
  ومــــن جهتها، أكدت املمثلة واملذيعة زينة كرم ان 
البرنامج أضاف لها الكثير، خاصة انه ساعدها على 
التعرف على جمهور جديد مهووس باألدب والتراث 
والعراقة وانها طــــوال احللقات املاضية كانت تنهل 
من ثقافة األدباء الـ ٤ الذين يتولون مسؤولية جلنة 

التحكيم في البرنامج.
  وأوضحت انها استطاعت خالل فترة التقدمي الى 
جانب زميلها اإلعالمي عادل العجل من التوصل الى 
لغة تفاهم سلسة تعتمد في أحيان كثيرة على نظرة 
العني وتبادل بعض العبارات واجلمل بهدف كســــر 

احلواجز مع جمهور املشاهدين.
  وأضافت: فوجئت بـــردود الفعل على البرنامج، 
خاصـــة عبر اإلنترنت، حيث جتـــاوزت التغطيات 
اإلعالمية ما كنت اتوقعه بكثير، خاصة انها جتربتي 
األولى في تقدمي البرامج الشعرية، وانا سعيدة بها 
واملرحلة املقبلة من عمر البرنامج ســـتكون مثيرة 
وحاســـمة وحتمل بني طياتها العديد من املفاجآت 

ملشاهدينا.
  ومن جهته، أكد مقدم البرنامج اإلعالمي عادل العجل 
ان املرحلة املقبلة ستكون اشد ضراوة بالنسبة للشعراء 
املتنافسني، ما ينعكس إيجابا علي وعلى زميلتي في 
التقدمي اإلعالمية زينة كرم، حيث سنعمل جاهدين 
للوقوف الى جانب الشعراء وإزالة الرهبة واخلوف 
منهم عندما يالقون اعضاء اللجنتني االستشــــارية 
والتحكيمة، مشيرا الى ان تهيئة الشاعر قبل الولوج 
الى إلقاء قصيدته من شــــأنها ان تساعده في تخطي 
املرحلة الصعبة واحلاسمة، خاصة ان املسابقة تعتمد 
على تقييم جلنة التحكيم واللجنة االستشارية بعد 
إلغاء تصويت اجلمهور، ما أفسح املجال إلبراز أسماء 

واعدة وقوية في عالم الشعر واألدب.   زينة كرم مع عادل العجل

 ريتا حرب ملكة جمال اإلعالميات العرب بعد حليمة بولند
 فازت اإلعالمية اللبنانية ريتا حرب التي 
تقدم برنامج «عيون بيروت» على شاشــــة 
«أوربت» املشفرة، بلقب ملكة جمال اإلعالميات 
العرب لعام ٢٠١٠، بعد منافسة في التصويت 
مع عدد كبير من اإلعالميات في لبنان والعالم 
العربي نذكر منهن حليمة بولند التي فازت 
باللقب العام املاضي ومنى ابوحمزة وميس 

حمدان.
  وتعليقا على فوزها بهذا اللقب أكدت حرب 
لـ «إيالف» ان التصويت جاء من اجلمهور على 
موقع الشركة وكان نتيجة ترشيح حر من 
قبلهم، حيث حصلت على ١٠٨ آالف صوت.

  وأكــــدت حرب انها لم تكن على علم بهذا 
التصويت او املسابقة، وانها فوجئت باالتصال 
الذي تلقته من املنظمني قبل ايام من تسلمها 
اجلائزة واللقب، مشيرة الى انها طلبت منهم 
إعالم إدارة «أوربــــت» باملوضوع ألنها ابنة 

احملطة، وأكدت ان «أوربت» رحبت بفوزها 
باللقب ودعمتها، وبثت خالل األسبوع الفائت 
حلقة خاصة لها ضمن البرنامج الذي تقدمه 

احتفاال بفوزها.
اللبنانية، منى    وعن انسحاب اإلعالمية 
أبوحمزة، من املسابقة التي كانت تتقدم فيها، 
أكدت حرب ان أبوحمزة انســــحبت ألسباب 
خاصــــة وشــــخصية، علما انهمــــا حصلتا 
على أصوات متقاربة، وأشــــارت حرب الى 
ان زميلتها أبوحمزة تســــتحق اللقب، فهي 

مثقفة وجميلة.
  وشددت حرب على ان هذا اللقب أعطاها 
ثقة أكبر بنفســــها وباجلمهــــور، ألنها تطل 
على شاشة محطة مشفرة، وهذا دليل على 
انها جنحت في إثبات وجودها على الساحة 
اإلعالمية وأثبتت جدارة في التقدمي، وأعطت 

هوية لها. 

 منى زكي لـ «األنباء»: «مسابقة المشاهير» 
جذبتني..  وقرداحي: مليونا ريال للفائز األول 

 أصالة لـ «األنباء»: 
  طاقة الحياة أستمدها من أوالدي

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  أكدت الفنانة أصالة لـ «األنباء» على هامش مشاركتها 
في مهرجان بيروت الدولي للتكرمي انها ستصور كليب 
«الـــى متى» من ألبومها اخلليجي قريبا أي بعد انقضاء 
بعض الوقت واستقرار حملها خصوصا انها تتعب أثناء 

التصوير وال تريد أن تبذل مجهودا يؤثر على احلمل.
  وشـــددت على ان العائلة واألوالد ليســـوا عائقا في 
مســـيرتها الفنية، ألنهـــم ميدونها باحملبـــة والعطاء، 

ومينحونها طاقة احلياة.
  واشارت أصالة احلامل بتوأم الى انها حتضر أللبومها 
املصري الذي يفترض ان يطرح في الســـوق في شهر ٥ 

من العام ٢٠١١.
  وعبرت أصالة التي تألقت بفستان مخملي أرجواني 
اللـــون من تصميم اللبناني نيكوال جبران، عن فرحتها 
بتكرميهـــا، ملمحة الى أنها تعشـــق التكرميات، خاصة 
عندما يتم تكرمي أصدقائها، وكان في االحتفال مت تكرمي 
صديقها املصمم نيكوال جبران حيث وصلت احلفل برفقته 
ومعها زوجها املخرج طارق العريان، حيث جلست طوال 
االحتفال الى جانب املخرج سيمون اسمر وتسامرا وكانا 

يضحكان طوال الوقت. 

 تجدد الخالف بين كارول سماحة 
  ونقوال نخلة بسبب «أضواء الشهرة»

 جتـــدد اخلالف بني الفنانة كارول ســـماحة 
وامللحن واملغني ومنتج أعمالها السابق نقوال 
ســـعادة نخلة على خلفية تصريح لكارول في 
مقابلة أجرتها مؤخرا مع إحدى وسائل اإلعالم 
اللبنانية، ما دفع باملمثل القانوني للفنان نقوال 
سعادة نخلة، احملامي وليد صفير، الى إرسال 
بيان لوسائل اإلعالم جاء فيه: بوكالتنا العامة عن 
شركة «طرب لإلنتاج» املمثلة بشخص املفوض 
بالتوقيع عنها السيد نقوال سعادة نخلة، نفيد بأن 
ما ورد على لسان الفنانة كارول سماحة في بعض 
وسائل اإلعالم من مغالطات واهية واملتمثلة في 
أنها قد دفعت بدل إنتاج ألبوم «أضواء الشهرة» 
امنا هو مزاعـــم عارية عن الصحة، مع التأكيد 
على أن األلبوم املذكور من إنتاج شـــركة طرب 
التي متلك جميـــع حقوقه احلصرية في لبنان 
والعالم، لذا نحذر أيا من كان من انتحال صفة 
املنتج أو اســـتغالل أي من حقوقه حتى ال يقع 

حتت طائلة املالحقة القانونية.
  ومن جانبها قالت كارول لـ «ايالف» حول هذا 
األمر «ال تعليق»، إال أن مصدرا مقربا اوضح أنها 
عندما انفصلت عن شركة طرب لالنتاج دفعت 
مبلغا كبيرا للشركة، يعادل أو رمبا يزيد قليال 

عن ثمن األلبوم واألعمال التي صورتها، وهذا 
املبلغ كان نظير مخالصة تتيح لها أن تستخدم، 
وتصـــور، وتغني، أي أغنية تشـــاء من ألبوم 
«أضواء الشهرة»، ولكن هذا ال يعني أن حقوقه 
أصبحت ملكهـــا، وأوضح املصدر أن كارول لم 
تّدع يوما أنها متتلك حقوق األلبوم أو األعمال 
املذكورة، ولكن ما قصدته أنها بشكل عام ومنذ 
البدايات تساهم ماديا في دعم مسيرتها الفنية، 
وال تعتمد بشكل كلي على الشركة املنتجة أيا 
كانت، ألنها تدرك أنها تســـتثمر في مستقبلها، 
وفي حال كانت ميزانية أي عمل مصور محددة 
من الشركة أقل من ميزانية الفكرة التي ترغب 
في تصويرها، فهي لن تتردد يوما في املساهمة 
ماديا الستكمال املبلغ املطلوب، بدال من استبدال 
الفكرة بواحدة أقل تكلفة واملجازفة بصورتها 
الفنية. وأكمل املصدر: كارول كانت تقصد أنها 
مجتهدة، ولم تكن حتاول أن تنتقص من شأن 
أحد، أو تدعي أيا من األمور الواردة في البيان 

املذكور.
  واجلدير بالذكر أن كارول منذ انفصالها عن 
شركة طرب لالنتاج تتولى مهمة إنتاج أعمالها 

بنفسها من خالل شركتها الكارما. 

 نقوال سعادة نخلة  كارول سماحة 

 يسقط بدون صوت:
  أ ـ اخلشب
  ب ـ القطن
  ج ـ احلجر 

 (فريال حماد) أسرة البرنامج في لقطة جماعية

 ريتا حرب  السندريال حليمة بولند


