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منتج وممثل متضايق 
من بطلة عمله الرمضاني 

اللي ماحتترمه وال ترد على 
اتصاالته مع انه معطيها 

دور عمرها في مسلسلة 
مثل ما يقول..

 تستاهل!

ممثلة تبلع حروف هااليام 
طالبة مبلغ كبير علشان 

تشارك في مسرحية طفل 
بس املخرج عطاها طاف 

ألنها مو كفو تشتغل 
معاه ويفكر انه يجيب 

صديقتها الوافدة.. 
اهلل يرحم أيام زمان!

ممثل كل يوم يطرش 
صور من مسرحيته 
اليديدة عالواتساب 

مع انه املنتج رافض 
هالشي علشان 

ما تنحرق مسرحيته.. 
خوووش ممثل!

دور

حروف 

صور 

منذر رياحنة

أعرب الفنان األردني منذر 
رياحنة عن سعادته بردود 
الفع����ل الت����ي تلقاه����ا على 
مسلسله اجلديد »العقرب«، 
والذي ينافس به خالل املوسم 
الرمضاني احلالي، وكش����ف 
منذر عن أصعب مش����اهده 
في املسلس����ل قائال: »مشهد 
املقابر عندما ش����عر »جابر« 
بأنه قتل صديق عمره ويردد 
جملة »أنا عارف إن اللي ربنا 
بيحبهم بياخدهم، وأنا متأكد 
إن ربنا بيحبك علش����ان كده 
خدك علشان متمشيش معايا 
في الغلط«، كانت حلظة في 
منتهى الصعوبة، وأنا أقول له 
»ليه يا صاحبي.. ليه شيلتني 
ذنب����ك؟« أرهقتن����ي كثيرا، 
احتاجت مني لتأهيل نفسي 

قبل دخول هذا املشهد«.
وعن سبب تركيزه على 
اللون األحمر الذي كان أساس 
لوك رياحنة في شعر مالبس 
»جابر«، وهي الشخصية التي 
يقدمها في املسلس����ل، قال، 
حس����ب موق����ع »جولولي«: 
»درست »العقرب« كحيوان 
الكثير، وعشقه  وقرأت عنه 
للون األحمر، لذلك ستجدني 
دائما أرتدي هذا اللون داخل 
األحداث، وقدمت اللوك قريبا 
جدا م����ن العرباوية في روح 
الت����ي يفضلونها  الش����باب 
واستخدامهم الصبغة احلمراء، 
وهو س����بب اللون املوجود 
في شعري وفي استخدامهم 

احلناء«.

رياحنة: هذا املشهد 
أرهقني نفسيًا.. 

و»العقرب« أغرقني 
في األحمر

..وأسرة البرنامج مع باسمة حمادةالفنان عبدالرحمن العقل في البرنامج

»هل هالله« مع الرجيب على تلفزيون الكويت في العيد
وتابع الرجيب: س����عدت 
ج����دا لثقة املخرج����ة طيبة 
الصان����ع واملع����د عبداهلل 
يحي����ى بتكليف����ي لتق����دمي 
هذه النوعي����ة من البرامج، 
حيث يعتبر البرنامج نقلة 
نوعية ف����ي طبيعة البرامج 
التي كن����ت أقدمها، فرحبت 
بالفك����رة واعتبرتها أيضا 
إضافة إلى مشواري اإلعالمي، 
وسيفاجأ مشاهدو تلفزيون 
دولة الكويت بطريقة تقدميي 
للبرنامج، حيث سأكون وألول 
مرة مذيع برنامج حواري بعد 
سلس����لة من برامج األطفال 
النهاية  واملس����ابقات. وفي 
أشكر كل من وقف بجانبي 
ودعمني في ه����ذه التجربة 
وعلى أم����ل أن ينال إعجاب 
املشاهدين.  اما معد البرنامج 
عبداهلل يحيى فقال: من خالل 
هذا البرنامج نقدم للمشاهد 
شكال جديدا لسهرات العيد، 
وسوف نتعرف على جوانب 
اجتماعية فني����ة وحياتية 
يومي����ة للفنانني، وذلك من 
خالل جولة نقوم بها معهم 
مبواقع مختلفة نشرح من 
خاللها أهم األمور التي يقوم 
بها الفن����ان قبل العيد حتى 

العيد  ي����وم  الى  وصولن����ا 
وجميع االمور اخلاصة بهذا 
العيد  اليوم وكيف يك����ون 

بالنسبة للفنانني.
وعن اختيار النجوم قال 
يحيى: قد حرصنا مع فريق 
البرنامج على اختيار مجموعة 
من النجوم املميزين في الدراما 
الكويتي����ة وقد اس����تضفنا 
الفنان جمال الردهان والفنان 
العقل والفنانة  عبدالرحمن 
باسمة حمادة والفنانة زهرة 
الش����اب  اخلرجي والكاتب 
محمد النشمي.  واردف يحيى: 
اعد اجلمهور مبفاجآت خالل 
حلقات هذا البرنامج من حيث 
التصوي����ر املختلفة  مواقع 
واملضمون والعديد من االمور 
التي قد يعرفها اجلمهور الول 
مرة عن الفنانني، وقد حرصنا 
على أال يكون البرنامج فنيا 
بحتا، بل تطرقنا للكثير من 
االمور االجتماعية واخلاصة 
بالفنان����ني ورأيهم ببعض 
مسلس����الت رمضان وهناك 
العديد من اخلبايا واألسرار 
والت����ي انص����ح اجلمه����ور 
بانتظارها خالل عيد الفطر 

في »هل هالله«.
خالد السويدان   ٭

»هل هالل����ه« هو عنوان 
ال����ذي يحضره  البرنام����ج 
تلفزيون دولة الكويت هذه 
االيام لبثه خالل عيد الفطر 
الس����عيد، وهو م����ن تقدمي 
املذيع جاسم الرجيب واعداد 
عبداهلل يحيى واخراج طيبة 
عبدالودود الصانع، وتدور 
فكرت����ه ح����ول اس����تضافة 
الفنان����ني  مجموع����ة م����ن 
النج����وم الذين برزوا خالل 
ش����هر رمضان في لقاء ملدة 
ساعة وحوار فني اجتماعي 
عن طقوسهم، وايضا القيام 
بجولة مع الفنانني ومعرفة 
جميع االماكن التي يقضون 
فيها امورهم ومش����اوريهم 

املختلفة حتى يوم العيد.
وعن برنامج »هل هالله« 
يقول املذيع جاسم الرجيب: 
س����عيد ج����دا خلوضي أول 
البرامج  جتاربي في عال����م 
احلواري����ة من خ����الل هذا 
البرنامج، واستضافة جنوم 
كبار أمثال الفنان عبدالرحمن 
العقل والفنان جمال الردهان 
والفنانت����ني زهرة اخلرجي 
وباس����مة حمادة، باإلضافة 
إل����ى الكاتب الدرامي املؤلف 

محمد النشمي.

جاسم الرجيب: 
سعيد جدا خلوضي 

أولى جتاربي 
في عالم البرامج 

احلوارية

أصالة نصري حامل
بفستان طويل وفضفاض، حضرت الفنانة 

أصالة السحور الذي أقامه املنتج محمد 
حفظي، مما أثار تساؤالت عما إذا كانت 

املطربة السورية حامال، خصوصا أن 
الفستان كشف بطنها البارز بشكل لفت 
األنظار. ونفى مصدر مقرب من أصالة، 

حسب موقع »أنا زهرة«، أن تكون أصالة 

حامال، حتى أن أصالة سخرت من األمر، علما 
بأن لديها أربعة أبناء، إذ أجنبت توأما من 

زوجها احلالي املخرج طارق العريان، وطفلني 
من زوجها السابق أمين الذهبي. من ناحية 

أخرى، حضرت أصالة احلفل بصحبة زوجها 
طارق العريان وحرصت على مصافحة 

الفنانني احلاضرين والتقطت الصور معهم.
أصالة 

فري����ق العم����ل جميعهم على 
قل����ب واحد ليخ����رج العرض 
بأفضل صورة ممكنة وتقدمي 
عمل فني راق يس����عد الناس، 
مستدركة: املسرح له ملعة خاصة 
وأنا أعش����قه وهو يعشقني، 
مشددة، عند س����ؤالنا لها هل 
املسرح هو معيار لنجوميتها؟ 
ان هذا األمر ال يعنيها وكل ما 
تهتم به هو إشباع رغبتها في 
الوقوف على خشبته، مكملة: 
ل����ه عالقة  املوضوع ليس����ت 
بالشهرة والنجومية هو حب 
من نوع خاص. اجلدير بالذكر 
ان مسرحية »مدينة الزنوج« من 
تأليف جاسم اجلالهمة وفكرة 
العمر،  وإخراج عبداحملس����ن 
وإنتاج فرقة »ستيج جروب« 
الفني واملس����رحي،  لإلنت����اج 
وستعرض على صالة شاهني 
الغامن بنادي كاظمة الرياضي. 

البريطاني«، »ليموزين اخلرينج« 
باإلضافة الى معهد »سبا الصحي« 
و»مالعب املس���يلة«. يذكر ان 
البرنام���ج من إش���راف وإعداد 
علي حيدر وخديجة دشتي ومن 
الكندري وسعود  إخراج نايف 
املسفر، بينما ينسق اتصاالته 
كل من رامي الش���عار ومحمود 
عطية وجميل إقبال ويبث يوميا                                            
من ال� 9مس���اء وحتى الساعة 

ال�11. 

تقابل جمهورها في »مدينة الزنوج« فترة عيد الفطر

أحالم لـ »األنباء«: أعشق املسرح وهو يعشقني
ويشارك في بطولتها: أحالم 
حسن، زهرة عرفات، أعضاء 
فرقة »ميامي« مشعل وخالد 
وليلى، عبداحملسن العمر، 
إبراهيم دشتي، وآخرون.

عبدالحميد الخطيب  ٭

الفنانة أحالم  تباش����ر 
حس����ن بروڤات مسرحية 
الزن����وج« لفرقة  »مدينة 
»س����تيج ج����روج« والتي 
يش����اركها فيها نخبة من 
النجوم، وعن املس����رحية 
قال����ت: »مدين����ة الزنوج« 
عمل مسرحي عائلي يصلح 
جلميع أفراد األسرة، وفيه 
العدي����د من املفاجآت التي 
س����تبهر كل من يحضره 
الفطر السعيد،  فترة عيد 
قب����ل ان تضيف: ش����ركة 
»س����تيج جروب« سخية 
ف����ي إنتاجاته����ا وأعمالها 
املسرحية عالية التجهيزات 
سواء من ناحية الديكور أو 
اإلضاءة أو االستعراضات 
واألزياء وغيرها، ما كّون 
لها جمهورا عريضا ينتظر 
أعماله����ا من وق����ت آلخر، 
الفتة إل����ى ان تعاونها مع 
عبداحملسن العمر لم ينقطع 
بعد مشاركتها العام املاضي 
في أول أعمال شركة »ريد 
كاربت« الفنية وان عالقتها 
بالعمر وجميع زمالئها في 
الفني على أفضل  الوسط 
م����ا يكون. وع����ن معايير 
مشاركتها مع زمالئها في 
مس����رحيات العي����د ردت 
أح����الم: النص ه����و الذي 
يحكم قراري، السيما اذا كان 
سيظهرني في شكل جديد 
ولن يكررن����ي. وتابعت: 
مسرحية »مدينة الزنوج« 
متعوب عليها وأتوقع لها 
الكبير، مؤكدة ان  النجاح 

بع���د ان أجلت أس���رة 
البرنامج املسابقاتي »كنز
fm« موعد الس���حب الثاني 
على السيارات التي تقدمها 
 »fm ملس���تمعي »كوي���ت
اقتراع  لتصادفه مع موعد 
الناخب���ني الختيار أعضاء 
مجلس االم���ة 2013 قررت 
ان تش���هد حلقة الليلة من 
البرنامج السحب الثاني على 
سيارة »الشفرولية« وذلك 
بحض���ور جلنة مراقبة من 
ادارة االعالن التجاري وإدارة 
الشؤون املالية بوزارة االعالم 

وعدد من رعاة البرنامج.
من جه���ة اخرى، طالب 
مقدم البرنامج »الذيب« احمد 
املوسوي جميع مستمعي 
»كويت fm« باإلس���راع في 
إرس���ال مس���چاتهم على 
البرنامج ليتس���نى  أرقام 
لهم املش���اركة في السحب 
الثاني على السيارة باإلضافة 
الى فوزهم باجلوائز املقدمة 
م���ن جري���دة »األنب���اء«، 
»زين«، »اخلليج للكابالت«، 
»املش���روعات السياحية«، 
»أكادميية اجلوثن«، »مركز 
صابر للعطور«، »32 لطب 
األسنان«، »معهد تك مارك 

أحالم حسن

يبث يومياً عبر »كويت fm« برعاية »األنباء«

السحب الثاني لسيارات »كنز fm« الليلة

)فريال حماد( علي حيدر وأحمد املوسوي ونايف الكندري وجميل إقبال في البرنامج   

تطلق كلمة »الهوب« 
على الهواء:

أ - البارد جدا 
ب - الدافئ 

ج - اجلاف واحلار جدا.


