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أكد اإلعالمي يوسف عبداحلميد اجلاسم ان برنامجه احلواري 
»ذاكرة الوطن« الذي طرح في رمضان العام املاضي في تلفزيون 
»الوطن« سيقدم في رمضان املقبل عبر قناة »البوادي« الفضائية 
يوميا في الس���اعة ال� 10 مس���اء ويعاد في وقت الحق، مشيرا 
الى انه كان حريصا عل���ى طرح هذا البرنامج في رمضان هذا 
العام، كونه يحمل قيمة حوارية جميلة من خالل الشخصيات 

التي متت استضافتها 
في مختلف املجاالت، 
البرنامج  ان  مبين���ا 
ف���ي أعماق  يغوص 
هذه الش���خصيات، 
وذلك خ���الل حديث 
متن���وع االجتاهات 

والذكريات.
يذك���ر ان فك���رة 
برنامج »ذاكرة الوطن« 
تعتمد عل���ى إجراء 
حوار مع مجموعة من 
الشخصيات الكويتية 
الكثير  التي حتم���ل 
من التمي���ز واإلبداع 
في كاف���ة املجاالت، 
الض���وء  ويس���لط 
اه���م القصص  على 
واحلكايات واملواقف 
التي حدثت لهم وأثرت 

في مس���يرتهم، ويوثق رؤاهم في مختلف القضايا السياسية 
واالقتصادي���ة واالجتماعية والفنية، ومن الش���خصيات التي 
متت استضافتها عبدالعزيز العدس���اني، عبدالرحمن الغنيم، 
بدر خالد البدر، الشيخة بدرية سعود الصباح، ليلى العثمان، 
احمد البزيع الياسني، محمد مساعد الصالح، محمد السنعوسي، 

خليفة الوقيان، سعد الفرج، إبراهيم الصولة.

»كالم نسوان« يكشف معاناة النساء في الوطن العربي
انضم املسلسل املصري »كالم نسوان« 
الى قائمة األعمال الدرامية التي ستعرض 
على شاشة MBC خالل شهر رمضان. في 
هذا السياق شددت الفنانة لوسي احدى 
جنمات العمل على اهمية الرسالة التي 
يطرحها املسلس���ل، وقالت في معرض 
حديثها: »يحمل كالم نسوان رسالة مهمة 
جدا، اذ يلقي الضوء على معاناة النساء في 
الوطن العربي من خالل شخصيات نسائية 
تنتمي الى جنسيات مختلفة، ولكل واحدة 

منهن حكايتها مع احلياة«.
وبدوره���ا أعربت املمثل���ة اللبنانية 
نادين الراس���ي عن حرصها على تقدمي 
دور راق في اول مشاركة لها في الدراما 
املصرية، فقالت: »لم أكن ألحتمس للعمل 
في مصر اال اذا كان الدور الذي ُيعرض 
علي مشرفا وال يس���يء لصورة الفتاة 
التي  اللبنانية«. وأضافت: »الشخصية 
ألعبها في كالم نس���وان تشبهني فعال، 
كما ان العمل سُيعرض على MBC، مما 

سيسهم في انتشاره عربيا«.
أما الفنانة مايا دياب، فقد أعربت عن 
سعادتها خلوض مجال التمثيل قادمة من 
عالم الغناء، فقالت: »ما شدني خلوض هذه 
التجربة حتديدا هو السيناريو املتميز، 
باالضافة الى تواجدي مع فنانات قديرات«. 
وحول دورها في العمل قالت مايا: »أؤدي 
دور فتاة خليجية من أم مصرية، قضت 
معظم حياتها في باريس، لذا فهي تتحدث 
اللهجة املصرية غي���ر املتقنة، وتتميز 

باطاللتها العصرية واجلذابة«.
اجلدير ذكره ان مسلسل »كالم نسوان« 
الذي ُصّورت مشاهده في عدد من البلدان 
العربية واألجنبي���ة منها مصر ولبنان 
وسورية وباريس وغيرها، هو من اخراج 
عمر عبدالعزيز وبطولة لوسي ونادين 
الراس���ي وفريال يوس���ف ومايا دياب 
وزيزي البدراوي وسامي العدل وحسن 
االمام وتامر هجرس وكرمي عبدالعزيز 

وآخرين.

يعرض على شاشة الـ MBC في شهر رمضان

اإلعالمي يوسف اجلاسم

نهال عنبر

عال وعبداملجيد في البرنامج

لوسي

عبداملنعم العامري في حفلته

نيللي مقدسي

»دردش« مع »العطاء« لخدمة المعاقين في رمضان

إصابة نهال عنبر بإنفلونزا الخنازير

العامري يختتم حفالت مهرجان صاللة

مفرح الشمري
يتواج���د حاليا فريق قناة 
العطاء في األسواق واملجمعات 
التجاري���ة إلنت���اج وتصوير 
حلقات برنامج »دردش واربح 
معانا« وهو برنامج مسابقات 
رمضاني سيطل على املشاهدين 
من خالل شاشة قناة »العطاء« 
الشهر  الفضائية خالل ليالي 

الكرمي.
البرنام���ج اع���داد وتقدمي 
العنزي وتشاركه  عبداملجيد 

في التقدمي الوجه الواعد عال 
مستراح التي اشاعت روح املرح 
والس���عادة بتميزها بثقافتها 
العالية وتعاملها مع الكاميرا 

ومع اجلمهور املشارك.
وحول فكرة البرنامج قال 
العام على االنتاج  املش���رف 
واملدي�����ر التنفي���ذي لقن���اة 
الهاش���مي  »العط���اء« احمد 
البرنامج ليس���ت  ان فك���رة 
جديدة ولكن اجلديد فيها هو 
الذي سيكون حول  املضمون 

خدمة املعاقني وذلك متاش���يا 
مع اخل���ط االعالم���ي للقناة 
وتنفيذا ألهدافها االنس���انية 
جتاه هذه الفئة حيث ستوظف 
اكبر كم  األسئلة بحيث تقدم 
من املعلومات املتعلقة بأنواع 
اإلعاقات واسلوب التعامل معها 
وهي محاولة لدمج املعاقني في 

النسيج االجتماعي.
يذكر ان املخرج الشاب محمد 
الدليمي هو من يتصدى للقيام 

مبهمة اخراج هذا البرنامج.

القاهرة ـ سعيد محمود
احتجز مستشفى »احلميات« بالقاهرة املمثلة 
نه���ال عنبر بعد التأكد م���ن اصابتها بإنفلونزا 
اخلنازير حيث انتقلت اليها العدوى من ابنها حسام 

احلسيني بعد عودته من حفل املطرب 
تامر حس���ني بلبنان، وس���تحدد 

التحلي���الت الطبية في الفترة 
املقبلة احلالة الصحية لنهال 

عنبر وابنها.
وقب���ل س���اعات من 
اكتش���اف اصابته���ا، 
الفنانة نهال  تواجدت 
عنبر في فيال بالشيخ 
زايد لتصوير مسلسل 
»األدهم« امام احمد عز 
وس���يرين عبدالنور 
العاص���ي  وامي���ان 
وصالح عبداهلل وكانت 
تصور مشاهدها وهي 
مرهقة جدا ولم يكن احد 

يعلم اصابتها بانفلونزا 
اخلنازير حسب ما ذكرته 

صحيفة »اليوم الس���ابع« 
املصرية االحد املاضي.

م��ن جانبه��ا، اكدت الفنان��ة 
ف�����ي تصريحات  نه�����ال عنب��ر 

صحافية ان حالتها الصحية مس���تقرة 
بعد اصابتها بفيروس انفلونزا اخلنازير، مضيفة 
انها تتلقى العالج )عق��ار التاميفلو( مبستشفى 

حميات العباسية.
واش���ارت املمثلة املصرية الى ان السر وراء 
اصابتها هو انتقال العدوى من ابنها حسام الذي 
اصيب اثناء حضوره حفل تامر حسني في بيروت 
منذ أسبوع تقريبا، ولكن ألن اصابته 
كانت طفيفة لم يتم كشفها مبطار 
القاهرة، وبعدها بدأ يش���عر 
بأعراض العدوى ثم شعرت 
بعدها نهال بالتهاب احللق 
فقامت بعزل نفسها في 
املنزل بعيدا عن ابنها.

واضاف���ت نهال ان 
الفحص املبدئي اكد 
اصابتهما بإنفلونزا 
ومت  اخلنازي���ر، 
حجزهما في مستشفى 
احلميات، مؤكدة انها 
قد تغادر املستشفى 
يوم األربع���اء املقبل 
بعد اس���تقرار حالتها 

الصحية.
وأث���ار خب���ر إصابة 
الذعر  نهال عنبر باملرض 
بني املمثلني الذين شاركوها 
التصوير، وكل العاملني في موقع 
التصوير واملقربني منها خوفا من 
احتمالية انتقال الفيروس اليهم في االيام 
املقبلة خاصة ان اعراض املرض تظهر بعد فترة 

من انتقال الفيروس.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
توافد اجلمه����ور الى مقدمة 
مسرح املروج في مهرجان صاللة 
2009 بسلطنة عمان في احلفل 
الرئيس����ية  اخلتامي للحفالت 
الس����ياحي الشهير  باملهرجان 
الفن����ان االماراتي  الذي احياه 
عبداملنعم العامري وذلك عندما 
بدأ بغناء اغنيته اجلديدة »كر 
وفر« الت����ي طرحت في البومه 
اجلديد »االس����طورة«، والتي 
متايل ورق����ص معها احلضور 
بشغف كبير وصل الى حد توافد 
الى مقدمة املس����رح  اجلمهور 
للتعبير ع����ن فرحهم بها، بعد 
ان طالبوه بأدائها وغنائها بعد 

اول اغنية قدمها.
العام����ري في احلفل  وقدم 
الذي اقيم يوم اجلمعة املاضي 
البومه  اغني����ات  مجموعة من 
اجلديد »االسطورة« بدأ بأغنية 
»متمي����زة« ثم اغنية »اس����أل 
الهاتف« التي تنتمي لالغنيات 
الشعبية االماراتية، ثم اغنية 
التي تعاون  العدنية  »زمانك« 
فيها مع احملضار كالما وحلنا، 
ثم اغنية »تغل����ى« التي كتبها 
الس����عودي  الفنان  وحلنها له 
الى جانب  خالد عبدالرحم����ن 
الش����هيرة ذات  بعض اغنياته 
االيقاع����ات اخلليجية املختلفة 
التي طلبها اجلمهور منه مرارا 

وتكرارا وسط هتاف واعجاب 
من احلضور ال����ذي تفاعل مع 
االغاني وذلك مبصاحبة فرقة 

د.خالد فؤاد.
وق����د عبر العام����ري خالل 
احلفل عن اعتزازه باملش����اركة 
السياحي،  في مهرجان صاللة 
ش����اكرا القائمني على املهرجان 
الذين يبذلون كل جهودهم في 
اجناح التظاهرة الفنية اجلميلة، 
وقال: ب����كل تأكيد هي تظاهرة 
يجب االحتفاء بها باحياء حفالت 
االنس والسمر وسط هذه االجواء 
الساحرة، وايضا اقامة مهرجان 
صاللة السياحي الذي بات مقصد 

االسر اخلليجية والعربية جلمال 
الطبيع����ة وش����عورهم باالمن 

واالمان في هذا البلد الطيب.
وقد قام عبداملنعم العامري 
خالل زيارته الى صاللة بعمل 
مجموعة من اللقاءات الصحافية 
املكتوبة واملصورة مع البرامج 
املختلفة في التلفزيون العماني، 
واعرب خاللها عن رضاه التام 
عن كل اغنيات االلبوم، موضحا 
انه يستعد الطالق اغنية جديدة 
من اغنيات االلبوم اجلديد خالل 
ايام عيد الفطر من اغنيات البومه 
اجلديد »االسطورة« من انتاج 

جنوم ميوزيك.

برنامج مسابقات يصور في األسواق والمجمعات التجارية

نيللي مقدسي في مهرجان »المحبة«
اطربت الفنانة نيللي مقدسي اكثر من 
4 آالف شخص حضروا حفلها في مهرجان 

»احملبة والسالم« بالالذقية.
وكان حض���ور نيلل���ي كضيفة على 
املهرجان تلبي���ة لدعوة محافظ الالذقية 
خليل مش���هدية، وحضر احلفل عدد من 

وسائل االعالم.
احلف���ل الذي اقامته ش���ركة »اغافي« 

للثقافة والفنون باشراف جورج خوري 
تفاعل فيه اجلمهور مع نيللي بشكل الفت 

واستمر حتى ساعات الصباح االولى.
نيلل���ي التي تألقت بثوب من تصميم 
املصمم غسان انطونيوس تستعد الحياء 
عدد كبير من احلف���الت الفنية في دول 
عدة كما تطرح قريب���ا عددا من االغاني 

اجلديدة.

الجاسم »ذاكرة الوطن« في »البوادي«

نادين الراسي

مايا دياب


