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»عيّد يا سعيّد« في محطة الغناء العربي القدمي

البرنامج كيفية  ويتناول 
استقبال العيد في الكويت 
قدميا وما هي التحضيرات 
لهذه املناس����بة في أواخر 
أيام رمضان، باإلضافة الى 
مسابقات عن مناطق الكويت 
ومكان تواجدها باإلضافة 
الى معاني الكلمات باألغاني 
وم����ن ملحنه����ا والكاتب 

واملغني.
 وأم����ا البرنامج الثاني 
فسيكون من الساعة 1 � 3 

ظهرا حتت اس����م »عيدية 
احملطة« وه����و من تقدمي 
حنان حمود وبراك املرجاح 

وإخراج سالم الراشد.
واخلتام س����يكون من 
خ����ال برنام����ج »عيد يا 
س����عيد« في متام الساعة 
السابعة حتى التاسعة مساء 
من تقدمي حبيبة العبداهلل 
ويوسف جوهر ومن إخراج 

جاسم الفرس.
خالد السويدان   ٭

اعتمد الوكيل املس����اعد 
لش����ؤون اإلذاعة يوسف 
مصطفى الدورة البرامجية 
حملطة الغناء العربي القدمي 
الفطر  أثن����اء فترة عي����د 
السعيد، حيث تتضمن 3 
برامج على الهواء مباشره 
ابتداء من الساعة 9 صباحا 
من خال برنامج »صباحك 
عيد« تقدمي نيلة عبداهلل 
وعبداهلل العمار ويتصدى 
الزامل،  الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة يوسف مصطفىإلخراجه ص����اح 

عبير صبري

عبير صبري: خلعي احلجاب قلل من جنوميتي
أكدت الفنانة عبير صبري رفضها 
القاطع تكرار الزواج مرات عديدة، 
موضحة انها ال تفضل مثل هؤالء 

السيدات، فيما كشفت عن أنه من املمكن 
أن تعيد جتربة الزواج مرة ثانية، للمرة 
األخيرة، فمرتان فقط هو احلد األقصى 

لزواج املرأة، متوجهة بالنصحية 
إلى املرأة بأن تتأنى بشكل كبير في 

اختياراتها.

وأوضحت عبير لإلعالمية سمر 
يسري، في برنامج »سمر والرجال 

ولكن«، أنه كان لديها مشروع ارتباط، 
لكنه فشل، ليس بسببها، بل بسبب 
الطرف اآلخر، مشيرة إلى أن نظرة 

املجتمع إلى املرأة املطلقة غير جيدة، 
وهذا يعود إلى املجتمع الشرقي 

والعادات والتقاليد التي جترم املرأة 
وال جترم الرجل، مهما أخطأ، موضحة 

ان الرجل بطبعه غير مخلص، أو 
على األحرى عيونه زائغة، لذا حلل له 
اهلل الزواج أكثر من مرة، مشيرة إلى 
أنها من املمكن أن تتغاضى عن نزوة 

الرجل.
وأكملت عبير قولها إن عودتها من دون 

احلجاب قللت جنوميتها، ألن هناك فترة 
طويلة من الغياب لها، وهو ما ساهم في 

بزوغ جنم غيرها من فنانات جيلها.

ورد اخلال: عمري 41 سنة وال أمانع أن أكون الزوجة الثانية!
يتناقلونه أن »لعبة املوت« 
هو األعلى مشاهدة، وقالت 
انها لم تهنئ سيرين، وفي 
املقاب���ل بأن أحدا ال يوجه 
له���ا التهنئة، وتلقت ورد 
خال احللق���ة اتصاال من 
الفنانة يسرا، التي شاركت 
معها في »نكدب لو قلنا ما 
منحبش«، ووصفت يسرا 
ورد بأنه���ا تصلح في أي 
دور، وقالت بأنها شاهدت 
ورد في أسمهان وأحبتها 
جدا، وعن رأيها بأداء ورد 
قالت يس���را إن ورد حتب 
الدور وتقدمه كما كتب في 
السيناريو، فهي ممثلة فوق 
املمتازة وإنسانة عظيمة، 
وأضافت يس���را بأن  ورد 
تش���عر بكل كلمة تقولها 

وتقدمها على الشاشة.
وأضاف���ت يس���را انها 
كسبتها كصديقة تفتخر 

بها، وبأنها استطاعت أن 
تقتحم خصوصيتها، وأنهت 
مكاملتها بعبارة إن البطولة 
املطلقة ليست بعيدة عن 
ورد وبأن لها معجبني كثر 
القاهرة، وعلقت ورد  في 
بأنه���ا تعتبر وقوفها أمام 

يسرا »بطولة«.
وعن تقدميها لشخصية 
بديعة مصابني في الوقت 
ال���ذي س���تقدم  نفس���ه 
فيه س���والف فواخرجي 
الش���خصية ذاتها، قالت 
ورد بأن���ه ال يوجد خاف 
بل منافسة، موضحة بأن 
مسلس���لها سيقدم حكاية 
جنيب ريحاني وقصته مع 
بديعة، بينما سوالف ستقدم 
سيرة حياة بديعة، وحول 
ما قالته سوالف بأن ورد 
لن تنجح قالت سننتظر 

ونحكم على النتيجة.

املهن���ة ولكنه���ا ال تكره 
أحدا، ووصفت س���يرين 
عبدالنور ونادين الراسي 
بأنه���ن زميلتان لها، وردا 
على سؤال حول املسلسل 
األكثر مشاهدة قالت ان ما 

اس���تضاف اإلعام���ي 
نيش���ان في برنامج »أنا 
الذي يعرض  والعس���ل« 
على قنات���ي »احلياة 2« 
اللبناني���ة،   »LBC«����وال
التي  الفنان���ة ورد اخلال 
أعلنت أنه���ا بلغت 41 من 
عمرها، وفجرت مفاجأة من 
العيار الثقيل عندما قالت 
بأنها ال متان���ع أن تكون 
»الزوجة الثانية«، ولكنها 
قالت في املقابل بأنها غير 
مهووسة بالرجال، وليس 
نهاية العالم إن لم يكن هناك 
رجل في حياته���ا، تاركة 
أمام احلب  الباب مفتوحا 
دون قواعد أو قيود، وقالت 
انه ال توجد لديها مشكلة ان 
كان حبيبها من عرق آخر 

أو دين مغاير لدينها.
واعترف���ت ورد اخلال 
بأن هن���اك تنافس���ا في 

ورد اخلال في البرنامج

العرب محمد  اعترف فنان 
عبده، انه كان يش����عر بالظلم 
في جتربة زواجه املرة األولى 
وانته����ت بحضانت����ه ألوالده 

وتربيتهم وتعليمهم.

عبده: زوجتي األولى نكدية والثانية غيرت حياتي
وقال عبده إنه مر بفترات 
صعبة ف���ي زواجه األول من 
حيث التع���ب واإلرهاق على 
املسرح والنكد داخل البيت من 
زوجته، مؤكدا، حسب ما ذكر 
موقع »جولولي«، ان زواجه 
الثاني من السيدة الفرنسية 
غير حياته، وش���عر وكأنه 
يتزوج وينجب للمرة األولى 

في حياته.
وتابع فنان العرب: »زوجتي 
الثانية أم خالد أنستني تعب 
الس����نني كلها، فاحل����ب بيننا 
متب����ادل، وبينن����ا كيمياء من 
اللحظة األولى للقائي بها فهي 
زوجة وأم وست بيت بكل معنى 
الكلمة«. وكشف محمد عبده ان 
أوالده هم من كانوا وراء زواجه 
من أم خالد بعدما تعرفوا عليها 
ووجدوها سيدة محترمة حتبهم 

كثيرا وتهتم بهم. فنان العرب محمد عبده

أكدت املمثلة منة شلبي ان 
والدتها الفنانة زيزي مصطفى 
حتملت جنونه���ا وقلة أدبها 

منة: أشكر أمي ألنها حتملت جنوني وقلة أدبي
وقالت: »أنا أش���كر أمي ست 
الكل، ألنه���ا حتملت جنوني 

وقلة أدبي«.
أبدت  ومن جهة أخ���رى، 
شلبي، حسب موقع »النشرة«، 
س���عادتها بنجاح مسلسلها 
اجلدي���د »ني���ران صديقة«، 
ال���ذي يتم عرضه في ش���هر 

رمضان.
وعند سؤالها عن الرجل في 
حياتها قالت شلبي: »أنا أكره 
أن أكون لعبة في يد رجل«، 
مشيرة إلى أنها ال متانع في أن 
تكون ضعيفة أمام من حتب، 
ولكن للرجل الذي يقدر ضعفها 

وال يستغله. منة شلبي مع والدتها

مدير إنتاج يبي يصالح 
ممثلة خليجية بعد ما 

اشتكت عليه عند منتج 
عملها الرمضاني بس 

هاملمثلة رافضة لدرجة 
انها هددته بأنها تروح 

للمخفر.. شكلك مسوي 
بلوى عودة!

مسرحيات العيد معظم 
نصوصها مقتبسه من 
أعمال أجنبية أو هندية 

نتمنى ان تكون عند 
حسن الظن وتفيد األطفال 
وتكون أجواؤها بعيدة عن 
أجواء نصوصها األصلية.. 

ننطر ونشوف!

ممثل بعدما طلب 
زيادة في أجره بإحدى 

املسرحيات استبعده 
منتج املسرحية ألنه 

زودها حبتني مثل 
مايقول.. 

خير ان شاء اهلل!

شكوىاقتباس  أجر 


