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منتج يبحث عن مواهب 
يديدة للمشاركة 

في عمله الدرامي 
بس للحني مو القي 

على قولته هاملواهب.. 
روح ملعهد املسرح 

وراح تلقى اللي تدور 
عليه اذا كنت جاد!

ممثل استاء من تصرف 
زميله اخلليجي اللي 

اخبر مخرج عمله 
اليديد بسفره لدولة 
آسيوية من غير علم 

هاملخرج اللي وبخه
 أمام فريق العمل.. 

الفنان التزام ياحلبيب!

ممثلة متضايقة هاأليام 
بعد االنتقاد اللي وجه لها 

من قبل منتج عملها اليديد 
على مالبسها املثيرة في 
لوكيشن التصوير ألنها 

اعتبرت هالشي تدخل في 
خصوصياتها مثل ما تقول.. 

اقول ترا الستر زين!

مواهبتوبيخ خصوصيات

لقطة جماعية للمكرمني مع وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود ووكيل االذاعة يوسف مصطفى

بحضور وزير اإلعالم والشباب ووكيل اإلذاعة وعدد من الفنانني

اإلذاعة كرّمت مبدعيها في شهر رمضان بـ »الرومي«

من التقدم واالزدهار، وحتية 
خاصة الى الشباب املتميزين 
الذيــن يســتاهلون كل خير 
وكل من اعد لتلك االحتفالية 
الطيبة. وأضــاف: قبل فترة 
مت اطــالق »اذاعة الشــباب« 
التي أمتنى ان يكون لها دور 
رئيســي ومهــم فــي تعزيز 
البرامــج االذاعيــة وحتقيق 

املنفعة للشباب جميعا. 
وكيــل  وبعــده حتــدث 
االذاعة يوسف مصطفى قائال: 
اشكر الوزير والقيادات على 
التواصل وحرصه الدائم على 
متابعــة ابنائــه فــي االذاعة 
الرغم من  وجهودهــم علــى 
املتعددة والتزاماته  مشاغله 
االخــرى ولعل تلــك الزيارة 

تعطينا دفعة قوية للمزيد من 
البذل والعطاء من اجل الوطن 
الكرمي، واشكر محطة »الغناء 
العربي احلديث« وملشرفتها 
خديجة دشتي التي حرصت 
على ان نكــرم من خالل تلك 
احملطة جميع البرامج املتميزة 

في باقي احملطات.
 يذكــر ان تكــرمي مبدعي 
االذاعة تضمنه حفلة غنائية 
املطــرب  مــن  كل  أحياهــا 
عبدالســالم محمد وابراهيم 
دشتي وجاسم بهبهاني والذين 
أضفــوا جوا مــن املتعة على 
احلضور من خالل اختياراتهم 

الغنائية اجلميلة.
مفرح الشمري  ٭

@Mefrehs

حليمة بولنــد وعبدالرحمن 
الديــن. انطلــق حفل مبدعي 
االذاعة بكلمــة ارجتالية من 
وزير االعــالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود جاء فيها: يســعدني 
ان أشارك اذاعة الكويت تلك 
املؤسســة العريقــة بأدائهــا 
ومساهمتها وان أتواجد ايضا 
لتكرمي مجموعة من الكفاءات 
الذين ساهموا في رفع العمل 
الفني لالذاعة، وكلمة شــكرا 
لن تكفي علــى اجلهود التي 
بذلت، وأتقدم بجزيل الشكر 
للقائمني وعلى رأســهم اخي 
االعالمــي يوســف مصطفى 
الفنيون واملخرجون  وكذلك 
واملذيعون، وأمتنى لهم مزيدا 

بحضــور وزيــر االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود ووكيل 
االذاعــة يوســف مصطفــى 
والشيخ دعيج اخلليفة وعدد 
من الفنانني الكبار مثل جاسم 
النبهان وباسمة حمادة وهدى 
حمادة وآخرين، أقامت اذاعة 
الكويت حفل تكرمي للمبدعني 
فــي دورة رمضــان املاضــي 
البرامجيــة بجميــع محطات 
االذاعة، حيث مت تكرمي اكثر 
من 15 برنامجا وعمال دراميا 
حققت التميز لدى املستمعني 
في الشــهر الكرمي وذلك على 
خشبة مســرح حمد الرومي 
مببنى االذاعة وتصدى لتقدمي 
فقراته ســندريال االعالميات 

جانب من احلفل املوسيقيسندريال االعالميات حليمة بولند أثناء تقدمي فقرات احلفل

يشرف على تدريب حمد العماني وأحمد حسني في الـ »كيك بوكسنغ«

عبداهلل الطليحي لـ »األنباء«: »للحني 
ما كرّشت علشان انخش ورا مايك اإلذاعة«

شذى حسون لشيريهان: مفتقدينك 
يا ملكة االستعراض .. ومحبو سميرة سعيد مستاؤون

قبوله ألدوار »كومبارس«.
وعــن امكانيــة عمله في 
اذاعــة الكويت التي انتســب 
لها في الفتــرة االخيرة عدد 
كبير مــن املذيعني الشــباب 
بعد سنوات عمل في القنوات 
اخلاصة، ذكــر الطليحي انه 
تلقى عرضا من القائمني على 
االذاعة لكنه رفض العمل بها 
في هذا التوقيــت، حيث اكد 
انــه ال يريــد االختبــاء وراء 
مايك اإلذاعة في الوقت الذي 
يســتطيع فيه إثبــات الذات 
والتألق في التلفزيون وعلق 
الطليحي على العرض االذاعي 

وبأحســن إطاللــة لهــا منذ 
ســنني والقت ترحيبًا كبيراً 
مــن جمهورها، اطلق محبو 

بالقــول: »للحني ما كرشــت 
علشــان انخــش ورا مايــك 

اإلذاعة«.
وفيما يتعلق مبمارســته 
لرياضة الـ »كيك بوكســنغ« 
وهي من الرياضات العنيفة 
فــي الوقت الــذي يعرف فيه 
الفنــان واملمثــل بانــه مــن 
أصحاب اإلحســاس املرهف، 
ذكــر الطليحي ان الـــ »كيك 
بوكســنغ« رياضة يعشــقها 
بشــكل كبير وسبق ان جنح 
في حصد احلزام االسود فيها 
قبل العمل في املجال اإلعالمي 
الذي يتطلب من وجهة نظرة 
ممارسة الرياضة في مختلف 
انواعها، خصوصا ان املشاهد 
بات دقيقــا في عملية املظهر 
العام للممثل او االعالمي، وهذا 
ما يستوجب عليه االستمرار 
في ممارسة الرياضة مبا فيها 
الرياضــات اخلشــنة والتي 
بــدأت جتلب كمــا كبيرا من 
الفنانني الشــباب ملمارستها، 
حيث يتدرب على يدي حاليا 
الفنانان حمد العماني وأحمد 

حسني.
أحمد الفضلي ٭

املمثلة شيريهان على مواقع 
التواصــل االجتماعــي لقب 
»الديفا« عليها بعدما علقوا 
علــى الصور بــأن جنمتهم 
»لــم تكبر منذ اكثــر من 15 
عامــًا«. وأدى اللقب اجلديد 
الذي أطلق على شــيريهان 
»الديفا« الى استياء العديد 
مــن محبي الفنانة ســميرة 
سعيد في مصر الذين عبروا، 
حســب موقــع »النشــرة«، 
عن شــعورهم عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، ألن لقب 
»الديفا« التصق باسم سميرة 

سعيد منذ سنوات طويلة.

بأدوار بطولــة، حيث اكد ان 
الفترة املقبلة ستشهد استعداد 
الفنانــني للتحضير لألعمال 
الرمضانيــة القادمــة، وقال: 
ســأختار من خاللهــا األدوار 
التي تناسب إمكانياتي كممثل 
بعيدا عن عدد احللقات، فاملهم 
بالنســبة لي ان يكون الدور 
مؤثــرا في العمــل ومينحني 
الفرصة الكافية إلظهار قدراتي 
كممثل واقنع املشاهد من خالله 
بهذه القدرات، فهناك نوعية 
ادوار ترســخ بذهن املشاهد 
وان كانت ادوار ضيف شرف، 
مشــيرا الــى ان ذلك ال يعني 

تصوير ملسلســلها اجلديد 
الســندريال«، حيث  »دموع 
بــدت فيها في قمــة جمالها 

املذيــع والفنان  يســتعد 
الشــاب عبــداهلل الطليحــي 
للمشــاركة مــع طاقــم عمل 
مســرحية األطفــال »البنات 
النجمة  والطنطــل« بقيــادة 
هدى حســني فــي العروض 
التي يستعدون لتقدميها في 
فترة عيد األضحى املبارك وقد 
تقام في العاصمــة القطرية 
الدوحــة بعــد النجــاح الذي 
حققته املسرحية أثناء عرضها 
في فترة عيد الفطر املاضي.

وأكد الطليحي انه سعيد 
باملشــاركة مــع جنــوم هذه 
املســرحية والتــي تعد ثاني 
عمل يشهد مشاركته ويحقق 
النجاح، مشيرا خالل حديثه 
لـــ »األنباء« الى انه اســتفاد 
بشكل كبير من خبرة النجوم 
املشاركني معه وعلى رأسهم 
جنمة مســرح الطفل الفنانة 
هدى حســني، كما أوضح ان 
العــروض املقبلــة للعمل قد 
تشــهد انتقالهم للعرض في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ونفــى الطليحي إصراره 
على عدم قبول األدوار املساعدة 
والظهور في املرحلة القادمة 

مبناســبة عودتهــا الــى 
الساحة الفنية قدمت الفنانة 
العراقيــة شــذى حســون 
تهانيها للممثلة شــيريهان 
التي ستعود مبسلسل »دموع 
السندريال«. وكتبت حسون 
عبر حسابها الشخصي على 
موقــع التواصل االجتماعي 
التالــي: »حبيبتــي منــورة 
غالف مجلة زهــرة اخلليج 
وإن شاء اهلل ترجعيلنا إلى 
الساحة الن مفتقدينك يا ملكة 
االستعراض والفن احلقيقي«. 
من جانب آخر وبعدما نشرت 
املمثلة املصرية شــيريهان 
العديد من الصور من جلسة 

عبداهلل الطليحي

سميرة سعيد 

حمد العماني

شذى حسون 

أحمد حسني

شيريهان

»حقــا انهــا اســم علــى 
مســمى«.. كان هــذا هــو 
تعليق محبي السورية فرح 
يوسف، جنمة املوسم الثاني 
من برنامج »أراب آيدول«، 
وذلك عندما نشــرت إحدى 
الداعمة للنجمة  الصفحات 
الســورية صــورة لها من 
داخل املستشفى، بدت فيها 

أعربت الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم عن سعادتها 
بالفكرة التي قدمها الشــاب 
الكنــدي الســوري األصــل 
سيف الشواف، الذي فاز في 
مسابقة أفضل فكرة لتصوير 
ڤيديو كليــب جديد ألغنية 

صورة لفرح يوسف من داخل 
املستشفى تثير إعجاب جمهورها

مايا دياب: هذا ما يجعلني أكثر جاذبية
أكــدت الفنانــة اللبنانية مايــا دياب أن 
النجمتــني اللبنانيتــني ســيرين عبدالنور 
وهيفاء وهبي أكثر منها جماال وأنوثة، في 
الوقــت الذي شــددت فيه علــى أن لديها ما 
يلزم من األنوثة. وعن أكثر ما يجعلها أكثر 
جاذبية عبرت عنه بقولها: كثرة النوم وقلة 
املاكياج أحيانا، قد يدفعني التعب إلى بسط 
اآليالينر، تؤثر الراحة اجلســدية كثيرا في 

جمال الوجه.

وحتدثت مايا، حســب موقع »جولولي« 
عن عالقتهــا بالفنان عادل إمــام قائلة: هو 
»سكرة«.. كان يطالب بأن يحضروا له مايا 
دياب ليهدئ أعصابه حني يكون مزاجه سيئا.. 
يقــول إنني أحمله إلى عالم آخر، وأضافت: 
العالم العربي ينسى همه حني يشاهد عادل 
إمام، وهو يطالب بي لينسى همه أحبه كثيرا، 
هو من األشــخاص املميزين الذين ميكن أن 

نصادفهم في هذه احلياة.

نانسي عجرم تقاطع زوجها

مبتسمة للغاية، رغم ظروف 
املرض.

ودخلت فرح املستشفى 
- مؤخرا - متأثرة بآالم في 
املعدة، وغردت عبر حسابها 
على تويتر قائلة: »بدي قلكن 
دخولي املشفى كان بسبب 
معدتي.. صار عندي مشكلة 
باملعدة ناجتة عن اإلرهاق 
وعدم انتظام الغذاء شــكرا 

لكل مني سأل عني«.
ووجهــت عتبهــا علــى 
إحدى معجباتها التي نشرت 
صورتهــا فــي املستشــفى 
فكتبــت لهــا: »أنا مــا كان 
بدي حدا يعرف ألن ما بدي 
اقلق حدا، بس بســيطة ما 
في مشــكلة. شكرا لسؤالك 
عني وأنا احلمد هلل صرت 
أحســن نوعا مــا بس بدي 

وقت الطلع«.
فــرح  أبــدت  أخيــرا، 
الســوري  إعجابها بالطفل 
الــذي  طرابلســي  نائــل 
تأهل للمرحلــة املقبلة من 
»أرابز غوت تالينت« ونال 
استحســان جلنة التحكيم 
بعدما برع في العزف على 

آلة األورغ.

»أعمل عاقلة«، وشاركها في 
تصويره.

ســيف  فكــرة  وتــدور 
حــول عالــم »تويتــر« في 
إطار قصة رومانســية بني 
نانسي وحبيبها ضمن أحداث 
الكليب، األمر الذي اعتبرته 
نانســي فكرة واقعية تعبر 
عن جزء من حياتنا اليومية، 
»تويتــر«  أصبــح  حيــث 
جزءا من حيــاة الكثير من 

األشخاص املغردين عليه.
والغريب، حســب موقع 
»محيــط«، أنه علــى الرغم 
تنشــر  نانســي  أن  مــن 
أحيانا صورة خاصة بينها 
وبني زوجها عبر حســابها 
الشخصي على »تويتر«، إال 
أنها ال حتاول التغريد لزوجها 
عليه، وهذا ما أوضحته قائلة: 
»ال أنكــر أن عالم التواصل 
االجتماعــي يأخذ من وقتي 
انسجاما مع العصر، أعيش 
في عصر »التويتر« لكنني 
ال أغرد لزوجي أو أرسل له 
عبارة »صبــاح اخلير«، بل 
أحــب أن أشــارك جمهوري 
عبــر  اللحظــات  بعــض 
تغريداتي ونشــر صور ما 

أقوم به«.

فرح في املستشفى

نانسي عجرم

كيف علَّق القصبي على صورة 
املرأة التي تشبهه؟

بعد أن انتشرت صورة لسيدة قال 
ناشطون على الـ »فيسبوك« انها تشبه 

النجم السعودي ناصر القصبي عضو جلنة 
حتكيم برنامج »ارابز غوت تالنت«، فوجئ 

متابعو القصبي عبر موقع »تويتر« بأنه 
يضع على حسابه صورة لهذه السيدة، 

مصحوبا بتغريدة قال فيها: »خالص 
عرفنا ان ذي املرأة تشبهني... ابصرتونا 

بالصورة«.
وقال البعض، حسب موقع »ام.بي.سي«، ان 

الصورة من أحد أعمال النجم السعودي، 
ولعب فيه دورا ساخرا ارتدى فيه زي 

امرأة، بينما قال البعض اآلخر إنها فعال 
امرأة تشبه القصبي.

ناصر القصبي

صورة املرأة التي تشبه القصبي


