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 مطرب «حـــس» انه 
أغلبية امللحنني والشعراء 
ما يبون يشتغلون معاه 
ألنه وايد يتفلسف عليهم 
وفوق هذا بخيل.. اهللا 

يشفي! 

 ممثلــــة «ابتلشــــت» بعد ما 
دشــــت في االنتاج انها اعتمدت 
على أحد املخرجني علشان يكون 
مشرف عملها اليديد بس هاملخرج 
طلع نصاب وعالقته موشي مع 

الفنانني.. اهللا يعينچ! 

 نصاب فلسفة
أمنيتها   ممثلة كانـــت 
أنها تشارك فنانة مشهورة 
الدرامية وبعد  بأعمالهـــا 
ما حتققـــت أمنيتها قامت 
تكشت مبواعيد التصوير.. 

الشرهة مو عليچ!

 مواعيد
 مطرب «حـــس» انه 
أغلبية امللحنني والشعراء 
ما يبون يشتغلون معاه ما يبون يشتغلون معاه ما يبون يشتغلون معاه 
ألنه وايد يتفلسف عليهم 
وفوق هذا بخيل.. اهللا 

يشفي! 

 ممثلــــة «ابتلشــــت» بعد ما 
دشــــت في االنتاج انها اعتمدت 
على أحد املخرجني علشان يكون على أحد املخرجني علشان يكون على أحد املخرجني علشان يكون 
مشرف عملها اليديد بس هاملخرج 
طلع نصاب وعالقته موشي مع 

الفنانني.. اهللا يعينچ! 

 نصاب فلسفة
أمنيتها   ممثلة كانـــت 
أنها تشارك فنانة مشهورة 
الدرامية وبعد  الدرامية وبعد بأعمالهـــا  الدرامية وبعد بأعمالهـــا  بأعمالهـــا 
ما حتققـــت أمنيتها قامت 
تكشت مبواعيد التصوير.. 

الشرهة مو عليچ!

 مواعيد

 ينتظر عرضه بفارغ الصبر على تلفزيون دبي

 داود حسين: «فاصل ونعود» هديتي المقبلة للجمهور
  مفرح الشمري

  ينتظر النجم داود حســـني 
عرض برنامجه الكوميدي «فاصل 
ونعود مع داود» على شاشـــة 
تلفزيون دبي بفارغ الصبر مؤكد 
أنه من البرامج التي ستضيف له 
الشيء الكثير في مشواره الفني 
أنه استضاف خالله  خصوصا 
العديـــد من النجوم اخلليجيني 
والعرب باسلوب جديد، بعيدا عن 
التقليدية املوجودة في البرامج 

احلوارية اجلادة.
  واكــد بوحسني فــي تصريح لـ 
«األنباء» ان البرنامج مت تصويره 
في استديوهات اكادميية الفنون 
بالقاهرة معتبرا ان جتربته في 
التجارب  البرنامج مـــن  تقدمي 

الفنية التي يعتز بها.
  واضاف: صورت تقريبا ١٣ 
حلقة من البرنامج اســـتضفت 
خاللهـــا جنومـــا مـــن الكويت 
والســـعودية ومصر مثل نبيل 
شـــعيل وعبدالناصر درويش 
ومحمد العجيمي وخالد البريكي 
املالكي  ويوسف اجلراح وفايز 
ومحمد هنيـــدي وهاني رمزي 
واحمد السقا واحمد حلمي وسمية 
اخلشـــاب وآخرين وكانت تلك 
االستضافات في اطار كوميدي 
بعيدا عن «الرســـميات»، وهذا 
االمر الـــذي مييز برنامجي عن 
بقيـــة البرامج احلوارية الفنية 
اجلادة ومن املفترض عرضه في 

ابريل املقبل.
  واشار الى انه مت تغيير اسم 
البرنامج من «داود رايح جاي» 
الى «فاصل ونعود مع داود» حتى 
يكون متماشيا مع اجواء البرنامج 

الذي اشرف عليه طارق فهمي، 
مشيرا الى ان الهدف منه رسم 
االبتسامة على وجوه املشاهدين، 
وانه سعيد بهذه التجربة التي 

النجـــاح في عيون  يتمنى لها 
جماهيره اخلليجية والعربية.

  وعن جديده الدرامي قال: لدي 
العديد من النصوص اقرأها حاليا 

وحتى هذه اللحظة لم اختر ايا 
منها القدمه في شـــهر رمضان 
املقبـــل، خصوصـــا ان العديد 
الفضائية تعرض  القنوات  من 

مسلسلي االخير «كرميو» وهذا 
امر يجعلني اعمل لتقدمي عمل 
فني بنفس مستوى «كرميو» او 

اجمل منه. 

 نبيل شعيل  داود حسني

(فريال حماد)  فريق عمل البرنامج يحمل علم الكويت   

 خديجة الوعل

 أحالم

 عمرو أديب 

 نانسي عجرم 

 طوني خليفة

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

«mbc» الخليفة والوعل «حبايب» على 

 نانسي عجرم: أنا حبة «كاجو» 
  وأحالم طبق «رز  ع دجاج»!

 طوني خليفة يصف عمرو أديب بـ «المتملق»

 رانيا يوسف الزوجة الثالثة لهاني سالمة
 وقعت املمثلة رانيا يوسف عقدا مع املنتج 
أحمد السبكي ومبوجبه ستنضم الى أسرة 
فيلم «واحد صحيح» الى جانب كل من هاني 
سالمة، نيللي كرمي، كندة علوش، ويسرا 
اللوزي، من تأليـــف تامر حبيب وإخراج 
أحمد عالء، حسب «النشرة»، ولم يتم حتديد 

موعد بدء تصوير الفيلم حتى اآلن.
  يذكـــر أن «واحد صحيح» يروي قصة 
مهنـــدس في رحلـــة بحث عـــن الزوجة 
املناســـبة فيريد أن يختار واحدة من بني 
ثالث مرشحات، لينتهي به املطاف بالزواج 

منهن جميعا. 

 يحل الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ضيفا 
على برنامج «حبايب» مع املذيعة السعودية 
خديجة الوعــل الــذي يــذاع عبر أثير إذاعة 
«fm mbc»، وذلك غدا االربعاء من الســـاعة 
السادسة وحتى الثامنة مساء، حيث يدور 
احلوار عمـــا يحدث في الســـاحة الغنائية 

وتعاونه القادم مع ماجد املهندس والفنانة 
وعد، كما تتطـــرق الوعل خالل حديثها مع 
اخلليفة عن مشـــاركته في صياغة مقدمات 

العديد من االعمال الدرامية بشكل موسع، 
  باالضافـــة الى اهتماماته بعالم الشـــعر 

وغيرها من األمور. 

«FM يتواصل يوميًا مع المستمعين عبر أثير «كويت 

 برنامج ألو فبراير «بّيضها»
   في األعياد الوطنية

 رنا أبيض: أرفض التقبيل واألحضان 

 منة: واهللا العظيم أنا مش فاضية للزواج والحب
 أكدت أن كل تركيزها في عملها فقط 

 وعد مصممة أزياء  في ٢٠١١ 

الفنانة السورية رنا   أكدت 
أبيض أنها ترفض االشـــتراك 
في أي عمل درامي أو سينمائي 
يحوي مشـــاهد مثيـــرة مثل 
إلى  التقبيل والعناق، مشيرة 
أن ذلك األمر ال عالقة له بعدم 
تقبل المجتمع الشرقي لمثل هذه 
المشاهد فحسب، وإنما لرفضها 
تمثيل المشاهد المثيرة ألسباب 
شخصية تتعلق بها كإنسانة 

بعيدا عن الفن.
  ولفتت أبيض في تصريح 
لموقع «ام بي ســـي نت» إلى 
أنها من الممكن أن تؤدي األدوار 
الجريئة، ولكـــن على صعيد 
اللفظ فقط واإليحاء بأشـــياء 
معينة توصل فكرة ما، ولكن 

ليس بطريقة األداء.

 خرجت الفنانة منة فضالي عن 
حالة الصمت التي كانت عليها 
طيلة الفترة املاضية، بعد ما قيل 
عن فسخ خطبتها، لتؤكد أن هذا 
لم يحدث ألنها في األســــاس لم 
ترتبط، وأقسمت أن كل تركيزها 
اآلن فــــي عملها فقــــط، ودعت 
اجلميع الى عــــدم التفكير فيها 
وتركها حلال سبيلها، وقالت في 
تصريح ملوقع mbc.net انها ملت 
األحاديث التي تثار حولها عن 
موضوعات احلب والزواج، وقالت 
إن مروجي الشائعات يزوجونها 
كل يوم من شخص ال تعرفه ولم 

تسمع عنه.أضافت أنها منذ فترة قليلة، قرأت في 
بعض الصحف واملواقع اإللكترونية أنها فسخت 
خطبتها من أحد الضبــــاط، فأصيبت بالفزع من 
اخلبر غير الصحيح، وتابعت معلقة: السؤال الذي 

أســــأله لهم اآلن: من أين عرفتم 
أنني ارتبطت أو أحببت؟!

  واستطردت: موضوع فسخ 
اخلطبة شيء غير صحيح على 
اإلطالق، ألنني في األســــاس لم 
أعلن ارتباطي وخطبتي، فكيف 
يقال إنني فسخت خطبتي، وانني 
لم أكن مخطوبة ألي شــــخص 
خالل الفتــــرة املاضية. وأكملت 
منة قائلة: «واهللا العظيم أنا مش 
فاضية للزواج واحلب واالرتباط، 
أنا عندي شغلي إللي مشغولة 
بيه، فأرجوكــــم ارحموني ألني 

مليت».
  من جانب آخر، يعرض ملنة فضالي حاليا على 
خشبة املسرح العائم العرض املسرحي ٨ في زنزانيا، 
مع كل من النجوم أشرف مصيلحي وشمس وعبير 

مكاوي، وإخراج أشرف فاروق.

 ينفرد املعرض الدولي الرابع لألعراس وعروض األزياء IWED بعرض 
مجموعة متنوعة من أحدث تصاميم األزياء النســــائية ملصممة األزياء 
الســــعودية الفنانة وعد، والذي يقام فــــي مركز الدوحة للمعارض من 
اخلميس املقبل إلى ٦ اجلاري.وفي هذا االطار تقول وعد: مجموعة األزياء 
النســــائية التي صممتها للمرأة العصريــــة تتنوع بني املالبس العملية 
األنيقة إلى املالبس ذات األناقة املترفة اخلاصة باملناسبات. سيكتشف 
زوار IWED ٢٠١١ كيــــف تعكس تصاميمي اجلمال واألناقة التي تتمناها 

كل سيدة بينما حتافظ على شعورها بالراحة وتعزز ثقتها بنفسها.
  هذا ويعتبر IWED ٢٠١١ معرض األعراس وعروض األزياء الرئيسي 
الوحيــــد من نوعه في قطر في مجال صناعــــة حفالت الزفاف واألزياء 
في املنطقة. ومن املتوقع أن يستقطب املعرض في نسخته الرابعة هذا 
العــــام أكثر من ٢٢ ألف زائر و١٠٠ عارض يعرضون آخر صيحات أزياء 
األعــــراس وكل ما يتعلق بها على مســــاحة ١٠ آالف متر مربع في مركز 

الدوحة للمعارض مع زيادة في املبيعات بنسبة ٧٠٪.
 

  وأشارت إلى أن اإلغراء في 
التمثيـــل ال يليـــق بالمجتمع 
الشرقي، ألننا سنبقى خائفين 
ومرتبكين عند تقديمه، وبالتالي 

فإن االستغناء عنه يكون أفضل 
من عرضه بصورة كاذبة.

  وأوضحت أبيض أنها سبق 
ان قدمت مجموعة من األفالم 
السينمائية القصيرة كان آخرها 
إلى  أربع سنوات، إضافة  منذ 
فيلم طويل من إخراج المخرج 
السوري نبيل المالح، مشيرة 
إلى أنها قدمت مشاهد جريئة 
نوعا ما في تلك األفالم، ولكن 
ضمن حدود معينة، مؤكدة أنها 
اعتـذرت هذا العام عن ســـتة 
العـــام، ألنها كانت  أعمال لها 
تحمل في أغلبها جرعات كبيرة 
الجرأة، مبـــررة اعتذارها  من 
بأنها تريد أن تقلل من موضوع 
األدوار الجريئة على األقل لهذا 

العام.

  مفرح الشمري
  الجميل في برنامج المسابقات «ألو فبراير» الذي يبث يوميا عبر 
أثير «كويت FM» انه استقطب العديد من المستمعين وخصوصا 
عمالء «زين» للمشاركة في حلقاته خصوصا الحلقات الخاصة التي 
قدمتها أسرة البرنامج بمناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية حيث 
وزعت ما يقارب ٢٥٠٠ جائزة منها أجهزة بالك بيري وساعات ثمينة 
وأجهزة آي فون باالضافة الى الشاليهات الملكية التي قدمها «منتزه 
خليفة الســــياحي» للمشــــاركين على مدى عطلة األعياد الوطنية 
األمر الذي دفع الكثير من المستمعين الى ان يقولوا للقائمين على 

البرنامج بأنهم «بّيضوها» في األعياد الوطنية.

  مفاجآت كثيرة

  وكشف المشرف العام على البرنامج علي حيدر ان هناك مفاجآت 
كثيرة تنتظر المســــتمعين وخصوصا «عمالء زين» بعد ان طلبت 
الشركات الراعية وهي: «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة السياحي»، 
«عيادة بلسم لألسنان»، «الفايز للعود والعطور»، «ليموزين الخرينج»، 
و«الجوثن جاليري»، االستمرار من فريق العمل في تقديم الجوائز 

للمشاركين بشكل أكبر وذلك لرسم االبتسامة على وجوههم.

 رنا أبيض 

 منة فضالي 

 أين يقع برج إيڤل:
  أ – انجلترا
  ب – روما

  ج – باريس 

 غريب أن تصل لغة احلوارات الصحافية الى 
مستوى التشبيه بأطباق الطعام واملأكوالت، 
بعدما سبقتها لغة التشبيه بالسيارات وغيرها 
من العبارات التي تخرج من فم النجمات اثر 

التسرع عن غير قصد، أو عن قصد!
  فبعد أن شبهت جنمة اخلليج أحالم زميلتها 
اللبنانية نانسي عجرم باملكسرات، خرجت 
نانسي عن صمتها حول هذه النقطة في لقاء 

صحافي لها وردا على سؤال: أحالم تتفوق 
عليك باالجر بني الفنانات العربيات؟ قالت 
نانسي: طبعا، ألنني حبة «كاجو» كما قالت 

في «أبشر» بينما هي طبق «رز ع دجاج»!
  وفي الوقـــت الذي نكتفـــي فيه بعرض 
التصريحات دون تعليق عليها، نكشف أن 
نانســـي تعمل على حتضيـــر عمل متكامل 

لالطفال تطلقه نهاية العام احلالي. 

 حل االعالمي طونـــي خليفة ضيفا على 
برنامج «صباحك غير» حيث حاورته ميراي 
عيد في العديد من املواضيع، وفي البداية اعرب 
خليفة عن امتعاضه من مارسيل غامن الذي 
انتقد موضوعية اذاعة لبنان احلر وتنكر لها، 
معتبرا ان غامن كان يعكس في يوم من االيام 
ما كانت متثله هذه االذاعة، ال بل وكان املنبر 
االساسي فيها، كما اعتبر خليفة ان برنامج 
«كالم الناس» اصبـــح اليوم قريبا جدا من 
برنامج «للنشر» وذلك يعد داللة على جناحه، 

وعن االعالمية نضال االحمدية اعتبر خليفة 
انها ال تعرف صديقها من عدوها وان صداقته 
بها كانت من انظف الصداقات الى ان دخلت 
االحمدية املنافسة التلفزيونية، وانه حتى لو 

سامحها اليوم فهو لن يثق بها مجددا.
  أما عمرو اديب، فقد اعتبره خليفة «متملقا»، 
مشددا على عدم موافقته على اذالل رؤساء 
اجلمهوريات عند رحيلهم عن احلكم، واعلن 
خليفة انه لم يتابع برنامج نيشان «ابشر» 

ببساطة ألنه ال يتابع الفضائيات العربية.

 وعد 

 رانيا يوسف 


