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االذاعة الى نقل املباريات 
واستديوهاتها التحليلية، 

االمر الذي نتمنى ان يلتفت 
له القائمون على هذه االذاعة 
حتى حتقق االهداف املرجوة 

من انطالقتها.

مفرح الشمري   ٭
@MefrehS

باالضافة الى نشرات 
رياضية تبث على الهواء 
على مدار الساعة ملواكبة 

االحداث واالنشطة الرياضية 
والشبابية التي تقام في 

البالد والدول االخرى.
ولم تتطرق الدورة البرامجية 

في االذاعة التي ستبث من 
استديوهات خاصة بها مببنى 

الذي ستكون هذه االذاعة 
حتت إشرافه مباشرة بينما 

يتولى مسؤوليتها مدير 
اذاعة البرنامج الثاني احمد 

اليعقوب.
وتضمنت الدورة عددا من 
البرامج املسجلة اجلديدة 

منها »تويتر شبابي« و»دائرة 
العطاء« و»مبادرات شبابية« 

البرامج الرياضية والشبابية 
التي حتمل بني طياتها 

الكثير من النصائح لبناء 
أجسامهم بالشكل الصحيح.

وقد مت اعتماد الدورة 
البرامجية اخلاصة في هذه 

االذاعة من قبل الوكيل 
املساعد لشؤون قطاع 

االذاعة يوسف مصطفى 

و»عاملكشوف« الذي يقدمه 
االعالميان علي حسن 

ومطلق نصار باالضافة الى 
عدد من البرامج املسجلة 

مثل »املوسوعة الرياضية« 
و»خلف أسوار النادي« 

و»الكويت أمانة« و»إبداعات 
شبابية« و»صحافة 

رياضية« وغيرها من 

الليل، متضمنة العديد من 
البرامج الرياضية املسجلة 

واملباشرة التي كانت 
تبث في اذاعة البرنامج 
 fm العام ومحطة كويت
وإذاعة البرنامج الثاني 

مثل »غالسيو« للمخرج 
ضياء املساعيد و»هايدوه« 

لالعالمي جابر نصار 

بناء على توجيهات وزير 
االعالم ووزير الدولة 

لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود تنطلق 

إذاعة »الشباب والرياضة« 
رسميا في االول من 

ابريل املقبل، وحتديدا 
في الساعة الواحدة ظهرا 

ليستمر بثها حتى منتصف 

بتوجيهات من وزير اإلعالم والشباب وبإشراف وكيل اإلذاعة 

انطالق »إذاعة الشباب والرياضة« في األول من أبريل املقبل

اإلعالمي جابر نصار املخرج ضياء املساعيد وكيل اإلذاعة يوسف مصطفى وزير اإلعالم الشيخ سلمان احلمود

منتج استعان مبمثلة تتوسط له عند 
مسؤولني محطة خاصة علشان يعطونه 

منتج منفذ بس مسؤولني هالقناة عطوها 
طاف بعد ما شافوا نصه الضعيف.. 

زين يسوون فيك!

مطربة خليجية صابتها غيرة بعد مادرت 
ان شركة انتاجها وافقت على انتاج ألبوم 

لزميلتها العربية وهددتهم بأن تفضح 
أالعيبهم.. احلمد هلل والشكر!

معد في محطة تلفزيونية طلب من 
مسؤوله انه يعطيه برامج خاصة علشان 

يبرز أكثر خصوصا في البرامج السياسية 
مثل ما يقول.. خير ان شاء اهلل!

ضعيف

تهديد

سياسة

إليسا بلوك جديد

منى أمرشا

إليسا واللوك اجلديد

منى أمرشا: أنا على قيد 
احلياة لم أمت

نش���رت النجمة إليسا، عبر صفحتها على 
ال�»فيسبوك«، صورة تظهرها بتسريحة شعر 
جديدة. وكتبت اليسا مع الصورة: »تسريحة 

جديدة مع أفضل مصففي الشعر يحيى«.
ويبدو أن التس���ريحة اجلدي���دة قد القت 
استحسان معجبي إليسا حيث ابدى معظهم، 

بحسب موقع »دنيا الوطن«، اعجابه بها.

أعلن���ت الفنانة املغربية منى أمرش���ا عن 
الطريق���ة التي تبدأ بها نهاره���ا، وقالت: إنها 
عندما تصحو من نومها تتجمد في فراش���ها 
ملدة 10 دقائق دون أن تتحرك وتقول: أنا على 
قيد احلياة، لم أمت… لن أس���مح ألي ش���يء 
بأن يغضبني اليوم، واصفة نفسها باألميرة 

النائمة.
وأضافت أمرشا، بحسب موقع »النشرة«: 
أتناول فطورا مخيفا من حيث الكمية والنوع، 
ومن يرى املائدة يظن أن مجموعة من األشخاص 
كانت حاضرة، كما أكدت أنها طباخة ماهرة في 

األطباق املغربية وخاصة »الكوسكوسة«.
ومن جهة أخرى، كشفت منى أمرشا عن أن 
»غوتشي« صديقها الذي حترص على التمشية 
واللع���ب معه يوميا ف���ي حديقة منزلها وهو 

كلبها.

شيماء علي ومي العيدان في البرنامج

شذى حسون

راغب عالمة

خالد صالح

صورة ليد معجب ميريام وهي مجروحة

ميريام فارس

شيرين

حلت النجمة ش����يماء علي 
ضيفة عل����ى البرنامج اإلذاعي 
النقدي »الناقد« والذي  الفني 
تق����وم على إع����داده وتقدميه 
اإلعالمية مي العيدان في حلقتني 
استثنائيتني مت التطرق فيهما 
الى اجلانب األخر من الفنانة، 
حيث كش����فت ش����يماء خالل 
احللقتني عن الكثير مما يدور 

الليل، لقد طلب منه املخرج 
أن يخفف من حدته ولكن يده 
قوية. وتضيف ممازحة: أكلت 

الضرب.
وبسؤالها عن شهر مارس 
وما يحمله لها خصوصا أن 
عيد ميالدها يصادف الثالث 
من���ه، أجابت: لق���د حصلت 
في عيد مي���الدي على ورود 
حمراء من ش���خص مميز لم 
أكن أتوقع���ه وفرحت كثيرا 
به���ا، وكذلك تلقيت عددا من 
احلقائب الت���ي أحبها كثيرا 
وبعض املجوهرات التي كنت 

أرغب بها.
وحول األمومة وماذا تعني 
لها ردت: خالل عيد ميالدي هذه 

اجلاري، قبل أن يفاجئ جمهوره 
القرار. اجلدير بالذكر أن  بهذا 
راغب عالمة يشارك في الوقت 
احلالي ضمن طاقم التحكيم في 
برنامج »اراب آيدول« الكتشاف 
املواهب مع الفنانة نانسي عجرم 

والفنانة أحالم.

علي. وع����ن الدعم املادي الذي 
املهرج����ان أجاب صالح  قدمه 
بالقول: »هذا اقل شيء يقدمه 
للفن ال����ذي منحه الكثير وانه 
لن يتأخر مطلقا عن مس����اندة 
ودعم مثل هذه الفعاليات التي 
تثري الثقافة والفن املصري«، 
معتب����را ان مهرج����ان األقصر 
للس����ينما األفريقية مهرجان 
مهم وبالتال����ي إقامته في هذه 
الظروف الصعبة التي متر بها 

يتخ���ذ محب���و ومعجبو 
النج���وم الكثير م���ن الطرق 
واألساليب للتعبير عن مدى 

بدأت الفنانة شيرين عبد 
الوهاب بالتحضير أللبومها 
اجلديد منذ فترة، وذلك بعد 
انضمامها إلى شركة »جنوم 

شيماء علي ملي العيدان: سأقاضي 
من يشتموني وعهد الطيبة انتهى

شذى حسون تؤكد: تعرضت للضرب فعال

راغب عالمة يؤجل ألبومه ألجل غير مسمى

»الفرعون« خالد صالح يلفت األنظار باألقصر

معجب يعبر عن حبه مليريام فارس 
بجرح في يده والفنانة ترد برسالة!

باألسماء.. فريق عمل ألبوم شيرين اجلديد

في صدرها بكل صراحة، وقالت 
ألول م����رة إنها أوكلت احملامي 
اخلاص بها مهمة مقاضاة بعض 
من يشتمونها على »تويتر«، 
وأن عهد التسامح والطيبة قد 
انتهى. كما اعترفت بأنها حتن 
بشدة لألمومة، ونوهت بأنها لم 
تقرر يوما االعتزال الفني وكل 
ما دار ليس أكث����ر من أقاويل 
لظروف وضعت بها، وقالت انه 
لو لم يت����م تعديلها فاالعتزال 
الفني هو األش����رف بالنسبة 
لها ولكرامتها. وحتدثت ايضا 
أو  عن نظرة اجلمهور للفنان 
الفنانة، لدرجة أن تتم استباحة 
خصوصياته����م والكثي����ر من 

املواضيع.
اجلدير بالذكر بأن برنامج 
أثير  إذاعته عبر  »الناقد« يتم 
البرنامج العام اخلميس الساعة 
1 ليال ومن إخراج فراس أل بن 

علي.

السنة وعندما كنت أقطع قالب 
احللوى سئلت عن األمنية التي 
طلبته���ا، وللحقيقة األمومة 
كانت أول ما خطر على بالي، 
أريد أن أحس بهذا الش���عور 
ألنني أحتاجه وسأعطي الكثير 
فيه، لدي فائض من احلنان 
اس���تطيع تقدمي���ه ولكنني 
بحاجة حلنان الولد. أريد أن 

أحمل طفلي بني يدي.

البالد ومش����اركة الفنانني أمر 
ضروري للمنافع التي ستعود 
على األقصر والسياحة فيها من 

وراء استضافة هذا املهرجان.

حبهم وعشقهم لفنان بعينه 
سواء من خالل صورة أو رسمة 
أو حتى قصيدة، ولكن يبدو أن 
محبي النجمة اللبنانية ميريام 
فارس قد جتاوز حبهم مللكة 
املس���ارح حدود املسموح به 

ليصل للدم.
ونشرت الصفحة الرسمية 
مليريام فارس صورة ملعجب 
 »MF« أقبل على رسم حرفي
بالدم عن طريق جرح يده بآلة 
حادة، وهم���ا أول حرفني من 
اسم النجمة اللبنانية للتعبير 
عن مدى حبه لها، األمر الذي 
أزعج ملكة املس���ارح ودفعها 
للرد فورا على هذا األسلوب 

حتى ال يتكرر.
ونشرت ميريام الصورة 
مرفقة برس���الة وجهت فيها 
كلمة لكل محبيها قالت فيها، 
بحس���ب موق���ع »جولولي«: 
اقدر محبتكم  أنا  »يا أحبائي 
وتقديركم لشخصي وفني وكل 
ما تقومون به إلثبات هذا احلب، 
ولكن أرجوكم أن تعبروا لي 
عن هذا احلب دون إحلاق األذى 
بأنفسكم، فأنتم »غاليني« على 
قلبي وابسط تعبير عن حبكم 

لي يفرحني«.

ريكوردز«، ورغم أن شيرين 
حتيط ألبومها بالسرية، إال 
أن معلومات تس����ربت عن 
أس����ماء معظ����م فريق عمل 
ألبوم شيرين اجلديد، وهم، 
الس����ابع«  اليوم  بحس����ب« 
الذي  املصرية: املوزع توما 
أصبح يرافق شيرين دائما في 
معظم رحالتها داخل وخارج 
مصر، وهناك أيضا امللحن 
واملوزع خالد عز والش����اعر 
الدي����ن، وامللحن  خالد تاج 
عمرو مصطفى الذي يعود، 
للتعاون مع ش����يرين بعد 
غياب والشاعر أمير طعيمة، 
والش����اعر أمين بهجت قمر 

وامللحن محمد النادي.

العراقية  الفنانة  حتدثت 
شذى حسون عن مسلسلها »يا 
مالكا قلبي« وكيفية تعرضها 
للضرب فعال أثناء التصوير، 
حيث قالت: ه���ذا العمل هو 
التجربة الثانية لي في مجال 
التمثيل الدرامي وهي بالتأكيد 
أكثر نضجا من سابقتها، ولكن 
ليس لدرجة إتقاني التمثيل، 
فأنا مازلت مطربة وال أنافس 
املمث���الت األخري���ات، وإمنا 
التجربة ألخرج  خضت هذه 
قليال عن الروتني وخلق خضة 

جديدة.
وتابعت ش���ذى، بحسب 
»ايالف«: على مدار شهر كامل 
كنا نبدأ التصوير عند الثامنة 
صباحا وال نتوقف حتى حلول 
الليل، لقد أخذ العمل الكثير 
مني واآلن أحاول العودة إلى 
عملي واستعادة طاقتي وتقدمي 

أعمال غنائية جديدة.
واضافت عن كواليس العمل: 
يوجد معنا ممثل عراقي يلعب 
دور زوجي، وكما تعلمون، فإن 
العراقي���ني ال ميزحون وكان 
يعنفني فعال وضربني أثناء 
تصوير مشاهد العنف، وهذه 
املشاهد باتت مثل الكوابيس 
بالنسبة لي وأفكر فيها خالل 

بس����بب الوضع السياسي 
الذي  املتوتر وغير املس����تقر 
العربية  الدول  تعيشه معظم 
هذه األيام، قرر الفنان اللبناني 
راغ����ب عالم����ة تأجي����ل طرح 
ألبوم����ه الغنائي اجلديد ألجل 
غير مسمى. وقال عالمة، وفقا 
لصحيفة »الشروق« املصرية: 
»أنا حزين ملا يحدث في الوطن 
العرب����ي وأمتنى أن تس����تقر 
األوضاع ف����ي املنطقة وتعود 
األمور للهدوء كما كانت عليه 
في السابق، وحتصل الشعوب 

على حريتها كاملة«.
ويحم����ل األلب����وم اس����م 
»مبهزرش« وقد سجل عالمة 
الكثير م����ن أغنياته، ولم يكن 
متبقيا له غير عدد قليل، وكان 
من املقرر سلفا أن يرى األلبوم 
النور في منتصف شهر مارس 

األقصر � أ.ش.أ: لفت الفنان 
خالد صالح األنظار إليه عندما 
ظهر في حفل افتتاح مهرجان 
األقصر للسينما األفريقية بنيو 
لوك جديد، حيث حلق ش����عر 

رأسه على الزيرو.
وقال صالح للنشرة الفنية 
بوكالة انباء الشرق االوسط إن 
سبب ظهوره بهذا الشكل وحلق 
شعر رأسه على الزيرو دوره في 
مسلسله اجلديد »فرعون« الذي 
يقوم بتصويره حاليا واملقرر 

عرضه في رمضان املقبل.
يجسد صالح في املسلسل 
دور رجل أعمال بدأ من الصفر 
حتى وصل إل����ى القمة، حيث 
العديد  عانى في رحلته م����ن 
من املشاكل ولكنه استطاع أن 

يتغلب عليها.
ويشارك في بطولة »فرعون« 
جومانا مراد وأحمد فؤاد سليم 
وأحمد صفوت وسامي مغاوري 
إل����ى جانب عدد م����ن الوجوه 
الشابة وهو من إخراج محمد 


