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 عبدالحميد الخطيب
  لم يكن مســـاء االربعـــاء املاضي عاديا على 
شاشة قناة «فنون» وحتديدا وقت عرض برنامج 
«سوالف» والذي قدم حلقة خاصة على الهواء 
مباشـــرة عن تأخر ســـن الزواج عند الشباب، 
حيث ســـادت البرنامج أجواء رائعة وحالة من 
الفرح بعدما ارتدت مقدمته االعالمية ندى فاضل 
والفنان أحمد العونان مالبس العرس ليجسدا 
دور زوجني يحتفالن بزواجهما، وذلك ملواكبة 
املوضوع املطروح للنقاش، كذلك شارك في العرس 
فرقة شرف للزفة املصرية والتي قدمت مناذج 

رائعة من الفولكلور املصري في االعراس.
  وكانت احللقة قد تناولت قضية تأخر سن 
الزواج عند الشـــباب من أكثر من جانب، حيث 
عبر العديد من الشباب وكذلك الفتيات عن أسباب 
املشكلة من خالل بعض احلقائق الواقعية وأهمها 
ارتفاع تكاليف احلياة واملغاالة في املهور وعقبات 

األهل وغيرها.

  وقد عبر مقدمو البرنامج ندى فاضل وأحمد 
العونان ووليد الضاغن عن سعادتهم باالصداء 
التي يحصدها «سوالف» في كل حلقة، مؤكدين 
ان النهج املتبع في البرنامج يعتمد بشكل كبير 
على وضع أفكار جديدة تبهر اجلمهور، مثمنني 
دور جميع «ســـتاف» البرنامج الذين ال يألون 
جهدا في أن يقدمـــوا كل ما ينال رضاء جمهور 
«فنون».وأشاروا الى أنهم يناقشون في كل حلقة 
موضوعات مهمة وجتد جتاوبا كبيرا نظرا ألنها 
متس الواقع الذي نعيشه مع احملافظة على الطرح 
الهادف البعيد عن التجريح واالبتذال، لذلك فإن 
جميع أفراد االسرة يشاهدون «سوالف» بأريحية 

ويستفيدون منه معلومات جديدة.
  اجلدير بالذكر ان برنامج «سوالف» يعرض 
على قناة فنون من االحـــد وحتى االربعاء في 
متام العاشرة مساء، وهو من إعداد مفرح حجاب 
وإخراج مناف عبدال وتقدمي ندى فاضل، أحمد 

العونان ووليد الضاغن. 

 «فنون»  تنقل حفل زواج ندى فاضل
   وأحمد العونان على الهواء مباشرة

 شاركهما الجمهور وفرقة شرف للزفة المصرية

 ندى فاضل وأحمد العونان مبالبس العرس في برنامج «سوالف»

 زيادة جوائز «ُطب وتخّير»
  تستقطب المستمعين

 مفرح الشمري
  افسحت األجواء اجلميلة التي 
عاشها مستمعو برنامج املسابقات 
«طب وتخير» في حلقته املاضية 
الطريق للكثيريــــن منهم للفوز 
املقدمة من عدد  القيمة  بجوائزه 
من الشركات الوطنية التي حرصت 
علــــى زيادة قيمــــة اجلوائز بعد 
االتفاق مع أسرة البرنامج ألنهم 
«ملح» البرنامج وقوته خاصة في 
ظل املنافسة التي يشهدها «طب 
وتخير» مع محطات اذاعية أخرى 
حتاول قدر املستطاع استقطاب 
مستمعيه لبرامجها بعد ان حقق 
أعلى نسبة اتصاالت في البرامج 
املســــابقاتية التي تبث عبر أثير 
موجات «كويت FM» بفضل اجلهود 
املبذولة من اجلهة املنفذة للبرنامج 
«ميديا فــــون بلس» التي حتاول 
دائمــــا اضافة الفقــــرات اجلديدة 
إلسعاد املستمعني سواء من عمالء 

«زين» أو «الوطنية».
  بدأت حلقة مساء أمس األول 
بترحيب شديد من مقدم البرنامج 
أحمد املوسوي الذي يحاول في كل 
حلقة التغيير في أسلوبه «احللو» 
في الترحيب باملســــتمعني حتى 
ال يكون هنــــاك تكرار األمر الذي 
دفع الكثيرين لشــــكره على هذا 
األسلوب الذي لم يجدوه في أي 

خليفــــة الســــياحي»، «أطيــــاب 
املرشــــود»، «معهد كراون بالزا 
الصحي»، «ليموزين اخلرينج»، 
«كواليتي نت»، «اجلوثن غاليري»، 
«أكادميية اجلوثن»، باالضافة الى 

«ميديا فون بلس». 

برنامج آخر مؤكدين ان املوسوي 
دائما يشعرهم بأن لهم الفضل في 
اســــتمرارية البرنامج لتجاوبهم 

معه بشكل ال يوصف.
  يذكر ان برنامج «طب وتخير» 
برعاية «األنباء»، «زين»، «منتزه 

 عاصمة جمهورية مصر العربية:
  أ – أسوان

  ب – القاهرة
  ج – االسكندرية 

 الفخراني يغادر غاضبًا 
  ندوة السينما التركية بمهرجان القاهرة

 السعودية ريم عبداهللا أنشط 
الفنانين على «فيس بوك» 

 تصدرت صفحة النجمة السعودية رمي عبداهللا 
قائمة الصفحات األكثر نشاطا على موقع «فيس 
بوك» من حيث عدد األعضاء املشتركني، فيما حلت 
املطربة املغربية جنات ثانية وفق نتائج مســــح 
أجراه mbc.net. وأظهرت نتائج املسح ان صفحة 
رمي عبداهللا كانت األكثر حتديثا وتنوعا ومتكنت 
من جذب ٣٤١ ألفا و٧٥٩ معجبا مقابل ٣٢٩ الفا و٥٨٧ 
جلنات، بينما حل املطرب املصري عمرو مصطفى 

ثالثا بعدد ٢٤٢ الفا و٩٨٠ على صفحته.
 

 وصف ما يحدث بـ «فيلم كوميدي سيئ اإلخراج»

  يارا إلى «الجنادرية» للمرة الثانية
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  اعلنـــت الفنانـــة اللبنانيـــة يارا 
موافقتها على املشاركة للمرة الثانية 
التوالي في مهرجان اجلنادرية  على 
املقبل لتكون اول فنانة تشارك مرتني 
في هذا املهرجان الضخم الذي يشارك 
فيه اهم مطربي اخلليج ومن ضمنهم 
فنان العرب محمد عبده والفنانان راشد 
املاجد وعبداملجيد عبداهللا وبحضور 

خادم احلرمني الشريفني. 
  يذكر ان اسم الفنانة شذى حسون 
مطروح للغناء مع الفنانة يارا كديو 
مشترك وبلوحة واحدة تخص النساء، 
كما تضع يارا اللمسات االخيرة على 
ألبومها اجلديد الذي سيصدر قريبا. 

 فيما يعد رســــالة 
انذار قوية للقائمني على 
ادارة مهرجان القاهرة 
الدولي  الســــينمائي 
غــــادر النجم املصري 
يحيى الفخراني ندوة 
«الســــينما والعالقات 
الدولية – منوذج تركيا» 
غاضبا، احتجاجا من 
جانبه علــــى التعامل 
معه بالمباالة من جانب 
الندوة د.ليلى  مديرة 

تكال.
  وكان الفخراني قد وصل الى قاعة الندوة 
قبل حلظات من بدايتها، والحظ احلفاوة 
البالغة التي تعاملت بها تكال مع املمثلني 
االتراك مراد يالدرم، مالتم كامبل، سادت 
ايثيل، بينما لم تهتم بالترحيب بالفخراني، 

ما دعاه ملغادرة القاعة 
بعــــد دقائــــق قليلة 
وتبعه عدد كبير من 
االعالميني وقد تبدت 
على وجهــــه عالمات 

األسى واحلزن.
  ويبــــدو ان اهتمام 
االعالميني بالفخراني 
الى  وعــــدم انصاتهم 
تكال وضيوفها جعلها 
تتجاهل محاولة اقناعه 
بالعودة الى الندوة التي 
ناقشت النموذج التركي 
في السينما وهو ما قد يساعد الفخراني 

في مسلسله اجلديد «محمد علي».
  واعتبــــر الفخراني ان مــــا يحدث في 
املهرجان اشــــبه بفيلم كوميدي ســــيئ 

االخراج.

 ماجدة الرومي تحتفل 
  بعيد الميالد على طريقتها

 معين شريف يتعرض إلصابة 
في الرأس ويدخل المستشفى

 حتتفل الفنانة ماجدة الرومي بعيد امليالد من 
خالل «ريسيتال» ضخم حتضر له ١٨ اجلاري، في 
كنيســـة مار الياس في انطلياس، الساعة الثامنة 
والنصف، ويعود ريع «الريسيتال» لدعم جماعة 
«MISSION DE VIE» ملســـاعدة احملتاجني في هذا 

العيد.
  يذكر ان الفنانة ماجدة الرومي حصلت مؤخرا 
على وسام االستحقاق من الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي، وذلك ملسيرتها الفنية احلافلة 

باإلجنازات.

 أدخل الفنان معني شريف املستشفى منذ يومني، 
وقد تناقلت معلومات تقول انه أصيب اثناء إشكال 

حصل بينه وبني أحد األشخاص.
  وقد أكد شـــقيقه منجد شريف لـ «النشرة» ان 
معني أصيب بجرح في الرأس بسبب انزالقه على 
درج منزل جده في قريـــة الزغلية، وقد نقل الى 
مستشفى امليناء في طرابلس، حيث مت «تقطيب» 

اجلرح في رأسه.
 

 يارا 

 ماجدة الرومي 

 معني شريف 

 سميرة أحمد: البلطجية حاولوا قتلي
  أكدت الفنانة ســــميرة احمد 
مرشــــحة حزب الوفد على مقعد 
الفئــــات بدائرة باب الشــــعرية 
واملوسكي والتي لم يحالفها حظ 
الفوز مبقعد البرملان، انها لن تقدم 
على مثل هذه التجربة مرة اخرى 
وأعلنت ندمها الشــــديد إلقدامها 

على هذه الفكرة.
  وأشارت الى انها قررت خوض 
التجربة من أجل رد اجلميل لفؤاد 
باشا ســــراج الدين فنزلت على 
قوائ م حــــزب الوفد، حيث روت 
مــــا تعرضت له هــــي ومندوبها 

العتداءات من قبل البلطجية الذين وقفوا أمام مقار 
اللجــــان االنتخابية، حيث قالت: واهللا العظيم اللي 

شــــفته يوم االنتخابات جعلني 
أحمد اهللا أنني عدت الى منزلي 

سليمة ولم أعد جثة هامدة.
  وأضافت: فوجئت ببلطجية 
مرشح مستقل قفلوا علي الطريق 
التعــــدي علي وقاموا  وحاولوا 
بتكسير سيارتي لدرجة ان رجال 
االمن لم يستطيعوا الوصول الي 
إلنقاذي من بني ايديهم ونصحني 
احملامي بالتوجه الى قسم الشرطة 
لتحرير محضر مبا حدث معي، 

ولكنني أكبر من ذلك.
  وأضافت ان البلطجية وقفوا 
امام مدرســــتي الرويعي وجمال عبدالناصر، وهو 

مشهد صعب لم أتعرض له من قبل. 

 رمي عبداهللا  

 يحيى الفخراني 

 سميرة أحمد 


