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ليلى علوي تنفي مشاركتها في عمل جديد من بطولة »مهند« التركي

»mbc« تشتري حق عرض مسلسل »حكايات بنعيشها«
روال أطربت الشعب المغربي

عادت الفنانة روال س����عد من املغرب بعد ان 
حلت ضيفة على حلقة خاصة من برنامج »ستديو 
2M« الذي يعرض على شاشة 2M القناة املغربية 
الثانية، وهو برنامج فني منوع مخصص الكتشاف 
املواهب املغربية اجلدي����دة في الغناء من خالل 
مس����ابقات وتصفيات مير بها الهواة، وسجلت 
روال في تلك احللقة اطاللة مميزة وقدمت ثالث 
اغنيات شهيرة لها هي »بسبستلو« و»ناويهالو« 
اضافة الى »يانا يانا« التي غنتها ديو مع احدى 
املشاركات وسط تفاعل كبير من اجلمهور احلاضر 
في االس����تديو، واجرت روال في املغرب عددا من 
اللق����اءات الصحافية قب����ل ان تعود الى بيروت 
للمباشرة بتحضير تصوير كليب اغنية »بشرفك« 
مع املخرج حداد في تعاون جديد بينهما.  يذكر ان 
روال باشرت اخيرا بتحضير 15 اغنية من ارشيف 
االسطورة صباح، حيث تعيد تسجيلها وتصدرها 
ضمن البوم خاص بالتنسيق مع الفنانة صباح 
وبن����اء على طلبها، كما تع����رض قناة »ميلودي 
افالم« قريبا الفيلم السينمائي املصري »الغرفة 
707« الذي لعبت فيه روال دور البطولة الى جانب 

املمثل املصري مجدي كامل.

حصلت قناة mbc على حق العرض 
األول على مستوى اخلليج ملسلسل ليلى 
علوي اجلديد »حكايات بنعيشها« وهو 
املسلسل املكون من جزأين األول هو »هالة 
واملس����تخبي« والثاني »مجنون ليلى« 
وكالهما مكون من 15 حلقة، بذلك تنضم 
mbc إلى قائم����ة القنوات التي حصلت 
على حق عرض املسلس����ل والتي تضم 
التلفزيون املصري ونايل دراما ودرمي.  
من جهة أخرى نفت الفنانة ليلى علوي 
ما تردد عن مشاركتها بعد رمضان في 
مسلسل »ملف خاص جدا« أمام املمثل 
التركي كيفانش تاتيلونغ املعروف باسم 
»مهند« وقالت انها ال تعرف شيئا عن هذا 
املشروع وأنها متفرغة حاليا لتصوير 
مسلسل »مجنون ليلى« وستتابع عرض 
العمل في رمض����ان ثم تقرر بعد العيد 

خطواتها الفنية املقبلة والتي ستكون 
في أغلب األحوال فيلما سينمائيا جديدا. 
وتتواجد ليلى علوي حاليا في منطقة 
»مصر اجلديدة« لتصوير مشاهد شقة 
الدكتورة »ليلى سالم« والتي تشارك فيها 
الفنانة الكبيرة ليلى طاهر في شخصية 
والدتها، وكانت ليلى علوي قد أقامت ملدة 
ثالثة أسابيع بشكل يومي في مستشفى 
دار املنى للعالج الطبيعي لتصوير معظم 
املش����اهد التي جتمعها ببطل املسلسل 
الفنان خالد أبو النجا، وشارك في هذه 
املشاهد الفنانون أشرف زكي وجيهان 
فاضل ويوسف فوزي ومن أبطال هذا 
املسلسل أيضا هنا شيحة وعايدة رياض 
وصفاء جالل ورانيا يوسف ووليد فواز. 
مسلس����ل »مجنون ليلى« تأليف محمد 
رفعت وإخراج محمد علي ويدور حول 

»عمر« الذي يدخل مصحة نفسية بعد 
أزمة شخصية عنيفة أدت لفقدان أقرب 
الناس إليه، وهناك يقابل الطبيبة »ليلى 
سالم« التي جتسدها الفنانة ليلى علوي 
التي متثل له حياة جديدة تساعده على 
جتاوز احملنة التي يعيشها وميثل »كرمي« 
لها بداية تغير مهم في حياتها ايضا. من 
جهة أخرى تواصل املخرجة مرمي عزت 
أبو عوف مونتاج حلقات هالة واملستخبي 
بعد انتهاء تصوير كل املشاهد ليكون كال 
املسلسلني جاهزا للعرض قبل رمضان 
بفترة كافية، فيما جتهز الشركات املنتجة 
للمسلسل حملة دعائية ضخمة تناسب 

حجم العمل والنجوم املشاركني فيه.
اجلدير بالذكر أن مسلسل »حكايات 
بنعيشها« من انتاج شركات »فاينال كات« 

ليلى علوي في مشهد من املسلسلو»الكرمة« و»أفالم يحي شنب«. روال سعد

الشيخ دعيج الخليفة ومتابعة لبرامج التلفزيون في رمضان الفنانة عبير الخضر وزينة

المخرج غافل فاضل والفنان مشاري البالم.. »وعاد الماضي«

غازي حسين وجاسم النبهان.. »لالسرار خيوط«

وكيل التلفزيون فوزي التميمي يكرم الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

فرقة التلفزيون

انت���اج يش���عر  م��دي���ر 
ب�»س���عادة« ملا يش���وف اي 
ممثل���ة يديدة عالس��������احة 
يحاول يتقرب منها وي����عرض 
علي������ها املشاركة في برنامجه 

الرم���ضاني.. اهلل يشفي !

ممثلة من »ش���يمها« 
الوف���اء لزميالتها هاأليام 
متضايقة م���ن زميلة لها 
متهمتها بأنها السبب في 
نش�ر اش���اع�ة ع�ن�ه��ا..  

اهلل يعينچ !

سعادة إشاعة
ممثلة »مّهدت« الطريچ 
ألح���د املنتجني علش���ان 
تتعاقد معاه احدى القنوات 
العربية بس بعد ما اتفق 
معاهم نس���ى فضل����ها.. 

صچ منكر حسنة !

فضل

إعالن الدورة البرامجية الرمضانية في قاعة سلوى

تلفزيون الكويت.. الزين عندنا
مفرح الشمري

كما أشارت »األنباء« في عددها الصادر 12 اجلاري جاءت 
دورة برامج تلفزيون الكويت لش���هر رمضان خالية من اي 
عمل عربي وفضل مسؤولوه أن تكون شاشتهم في رمضان 

مركزة على األعمال احمللية واخلليجية.
وتأك���د ذلك من خالل االعالن الرس���مي لبرامج رمضان 
لتلفزيون الكويت في قاعة سلوى مساء أمس األول بحضور 
وكيل التلفزيون فوزي التميمي ومدير ادارة املنوعات محمد 
املس���ري ومدير ادارة االنتاج بندر املطيري ومراقب املعدين 
مش���اري البعيجان ومراقب البرامج الدينية خالد الرش���يدي 
باالضافة الى حضور ابطال األعم���ال احمللية واخلليجية التي 
ستعرض على شاشة التلفزيون خالل الشهر الكرمي مثل العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا، الفنانة القديرة سعاد عبداهلل، والنجم 
القطري عبدالعزيز جاسم، جاس���م النبهان، غازي حسني 
بطال، هدى حس���ني، عبدالرحمن العق���ل، واملخرج غافل 
فاضل والفنان مشاري البالم، وكان احلفل باشراف مدير 
ادارة املنوعات محمد املسري ومدير ادارة االنتاج بندر 
املطيري حتت شعار »الزين عندنا« وتصدى لتقدميه 
بدر الدلح وبش���رى الرامزي وتصدى الخراجه خالد 
بوحيمد وعادل الرشيدي وقدمت فرقة التلفزيون عدد 

من اغانيها التراثية من خالله. 
بدأ احلفل بكلمة من وكيل التلفزيون فوزي التميمي 
رحب فيها باحلضور من الفنانني واإلعالميني وأبلغهم 
حتيات وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل وكذلك حتيات وكيل وزارة اإلعالم 
املالك وجميع املسؤولني  الشيخ فيصل 

في الوزارة.
وأكد التميمي ان الدورة البرامجية 
في شهر اخلير هي كويتية وخليجية 
بنسبة 90% آمال أن تصبح النسبة في 
املستقبل %100 

وذلك لتعزيز مكانة الفنان اخلليجي وليس االنتقاص 
من دور الفنان العربي. وأشاد بدور الصحافة في ابراز 
النواحي السل�����بية وااليجابية على السواء، مشيرا الى 

ان خطة الوزارة في انشاء مكتب صحافي للتواصل مع 
وسائل اإلعالم ومده باألخبار أوال بأول.

ث���م هنأ وكيل التلفزيون الفنانة القديرة س���عاد عبداهلل 
عل���ى فوزها بجائزة األداء املتميز ف���ي مهرجان تونس لالذاعة 
والتلفزيون عن دورها في مسلسل »فضة قلبها أبيض« واهداها 

بهذه املناسبة درعا تكرميية. 
وبعد ذلك مت اس���تعراض األعمال احمللية واخلليجية التي 
ستعرض على شاشة التلفزيون في شهر رمضان وهي »احلب 
الكبير« بطولة العمالق عبداحلسني عبدالرضا وابراهيم احلربي 
وإله���ام الفضالة، »أم البنات« بطولة الفنان القديرة س���عاد 
عبداهلل، غامن الصالح، باسمة حماد، »سارة« بطولة هدى حسني، 
علي جمعة، عبير اجلندي، »سدرة البيت« بطولة عبدالرحمن 

العقل، هدى حس���ني، محمد جابر، »وعاد املاضي« بطولة مرمي 
الصالح، احمد الصالح، مشاري البالم، شيماء سبت، »لألسرار 
خيوط« بطولة غازي حسني، جاسم النبهان، شيماء سبت، »قلوب 

لاليجار« بطولة عبدالعزيز جاسم، هبة الدري.
وقد ش���كر العمالق عبداحلس���ني عبدالرضا تلفزيون 

الكويت على اجلهود التي يبذلها البراز األعمال احمللية، 
كما شكرتهم الفنانة القديرة سعاد عبداهلل وعبدالعزيز 
جاسم وغازي حسني وجاسم النبهان ومشاري البالم 
وهدى حس���ني، وعبدالرحمن العق���ل واملخرج غافل 
فاض���ل. وتضمنت الدورة عددا من البرامج الدينية 
منها: »األسرة الرمضانية«، »الكلم الطيب«، »فتاوى«، 

»الصيام«، »ن���ور القلوب«. بينما البرامج 
املنوعة فمنه���ا »فكر واربح«، »كيس 

قرقيعان«، »توابل« باالضافة الى 
برنامج »غطاية وغناية« للمخرج 

نواف سالم الشمري.

)أحمد باكير(العمالق عبدالحسين عبدالرضا يلقي كلمة شكر


