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)فريال حماد(فريق العمل في لقطة جماعية هبة الدري

مايك مبلتع

غادة عبدالرازق

مشهد من فيلم »ابقى قابلني«

الطراروة.. انظلم بس يا وداد الكواريإفيهات العجيرب »هّدامة«

الفنان الشاب عبداهلل الطراروة، ظلم في جتسيد دوره 
مبسلس����ل »دمعة يتيم«، فالدور اكبر من عمره ومالمحه 
وكأنه شقيق هند الصغير، فلو جسد الطراروة دور ابن 
مرام ومحمد احلملي دور زوج هند لصارت املشاهد اكثر 
واقعية، خصوصا ان الطراروة يتمتع ايضا بخفة دم ولون 
بش����رته مثل لون بشرة مرام بعكس أمه وأبوه واخوانه 

اللي مالهم عالقة بلونه.

م��ن املش���اه��د املبال��غ فيه��ا افيه��ات الفن��ان 
خال�����د العجي��رب ف��ي العم��ل التراثي »الهدام��ة« 
الكوميدي«  فج��اءت االفيهات »املش���اهد واحلوار 
أوڤر في عز مش���اهد احلزن والنواح وكان يكررها 
كثيرا وكأنن��ا نشاه��د اح��دى مسرحي��ات ط��ارق 
العل��ي، ولي��ش »الهدام���ة« يالعجي��رب افيهات��ك 

هدم��ت »الهدامة«.

من أحلى االعمال الدرامية مسلسل »أم البنات« للفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل والفنان القدير غامن الصالح وللكاتبة اجلميلة هبة 
حم��ادة، ولكن املبالغ في اغلب املش���اهد هو عندما جتتمع البنات 
الس���ت في مشهد الزم كل واحدة تقول حوار خاص بها واي مشهد 
يجمعهن مع بعض نعرف ان كل واحدة راح تتكلم بالدور حس���ب 
ترتيبهن بالكادر، ترى مو ش���رط الزم الكل يتكلم كإثبات وجود 

وبس.

وداد الكواري كاتبة درامية متمكنة، ولكن 
اغلب اعمالها عبارة عن قصة جتمع خمس 
أو ست نساء يعانني من الظلم واالضطهاد 
ومو القيني ياكلون، معقولة انتج كل سنة 
عمل علشان اضطهد املمثل واخليه يوعان 
والفلس عليه باحلسرة، بس يا وداد، راجعي 

حساباتچ.

حوار البنات.. بـ »أم البنات«

عبداهلل الطراروة خالد العجيرب الكاتبة وداد الكواريأبطال مسلسل »أم البنات« مع الكاتبة هبة حمادة

مبالغات درامية

بشار جاسم
مبالغات درامية %100 
زاوية جديدة نكشف من 
خالله��ا كمية املبالغات 
في العديد من األعمال 
املعروضة حاليا سواء في 
الشخصيات او اإلخراج 
او التأليف وغيرها من 
األمور التي نحاول من 
خالله��ا ان ننبه فريق 
العمل اليها ليتالفوها في 

االعمال القادمة.

»FM معتز شفيق يفوز بـ »الهوندا« الثالثة في »كنز

مفرح الشمري
فاز املس���تمع معتز ش���فيق بالهوندا 

الثالث���ة الت���ي يقدمه���ا برنامج 
»كنز FM« اس���بوعيا وذلك 

بحضور مراقبني من وزارة 
الذين شاهدوا  االعالم 

عملية ف���رز االرقام 
عشوائيا عن طريق 
الكمبيوت���ر وذلك 
حتى تكون هناك 
مصداقية وشفافية 
ولك���ي ال يظل���م 
احد من املشاركني 
البرنام���ج  ف���ي 
الذي ترع���اه عدة 

شركات منها »زين« 
و»األنباء« و»كواليتي 

ن���ت« و»منتزه خليفة 
الس���ياحي« و»البترول 

الوطنية« ومصممة االزياء 
النوب�����ي  الكويتي���ة فري�����دة 

ومؤسس��ة »اي��ه ون« لتأجي��ر السيارات 
وغيرها.

امتدحت احدى املتصالت جوائز برنامج 
»كنز FM« ووصفتها باخليالية وانها الول 
مرة تشارك في برنامج مسابقات 
يحمل املصداقية في توزيع 
جوائزه التي وصلت الى 
اكثر من 50 الف دوالر، 
مختتمة حديثها مع 
مقدمة البرنامج هبة 
الدري بقولها: صچ 

جوائزكم فلة.

قول وفعل

احد  وص���ف 
املتصل���ني فريق 
 »FM برنامج »كنز
هبة ال���دري وعلي 
حي�����در وخديج���ة 
دشتي ورامي الشعار 
اقب���ال بالفريق  وجميل 
الكامل وانه���م بالفعل قول 
وفع�����ل ف��ي تنش���يط فقرات 
البرنامج التي حتمل بني طياتها الكثير 

من االثارة واحلماس.

يتواصل مع مستمعيه برعاية »زين« و»األنباء« و»منتزه خليفة السياحي«

السؤال
مسلسل أم البنات من بطولة:

أ ـ حياة الفهد
ب ـ سعاد عبداهلل
جـ ـ انتصار الشراح

مايك مبلتع: »مبلتعيات« يقدم رسالة 
fm توعوية بأسلوب ساخر على مارينا

غادة عبدالرازق فتاة »قلبها بريء«

القاهرة ـ سعيد محمود
تس���تعد النجم���ة غ���ادة 
عبدالرازق للمشاركة في فيلم 
جديد بعنوان »قلب بريء« من 

اخراج علي رجب.
»قلب بريء« يناقش أحالم 
الفت���اة املصرية ب���ني الزواج 
والعمل والسفر، وكان التفضيل 
ب���ني اس���مي »قلب ب���ريء« 
و»جامعة الدول«، كما مت حتديد 
الفيلم  مواقع تصوير أحداث 
الذي كتبت قصته منى رجب 
وس���يناريو وحوار مصطفى 

انتاج شركة  الس���بكي، ومن 
»فالكون« لالنتاج والتوزيع 
السينمائي، وسيتم التصوير 
داخل القاهرة، ومن املقرر ان 
يعرض جتاريا في موسم عيد 

األضحى املقبل.
كما تشارك غادة في فيلم 
»منتص���ف الليل« من اخراج 
محم���ود كامل ال���ذي تنتجه 
الشركة العربية، وتدور أحداثه 
بالكامل في ليلة واحدة، ودورها 
في الفيلم يحمل أبعادا نفسية 
غامضة، حسب مجلة »أخبار 

النجوم«.
ومن ناحية أخرى، تستعد 
غادة عبدالرازق الس���تئناف 
تصوير فيلمها اجلديد »كلمني 
شكرا« مع املخرج خالد يوسف 
وعمرو عبداجلليل وشويكار 

عن قصة لعمرو سعد.
يذكر ان غ���ادة عبدالرازق 
تش���ارك في بطولة مسلسل 
»الباطنية« الذي يعرض خالل 
شهر رمضان احلالي مع النجم 
صالح الس���عدني وعدد كبير 

من الفنانني.

خالد حسين
يب����دع املذيع املتأل����ق مايك مبلتع ف����ي برنامج 
»مبلتعيات« على محطة مارينا fm من خالل تسليط 
الضوء على سلوك الفرد واجلماعة في املجتمع، كذلك 
توعية الناس بطريقة مختلفة ومميزة لكي يتقبلها 

املجتمع بأريحية.
وعن البرنامج قال مايك: فكرة »مبلتعيات« اتت 
من خالل اخلط الساخن في اخبار »ديوانية املارينا« 

لكي يقدم رسالة توعوية بأسلوب ساخر.
اضاف: اشكر اجلنود املجهولني وهم: لولوة، حصة 
وعايشة الالتي ساهمن في انتشار البرنامج حتى القى 
هذا الصدى في الوط����ن العربي من خالل منتجتهم 

للبرنامج وانزاله على شبكة االنترنت.
من جانب آخر يس����تعد مايك للعودة مع برنامج 
»بلنتي« في موسمه الثاني على مارينا fm بعد الشهر 
الفضيل حيث اكد انه س����تكون هناك انطالقة قوية 
والكثير من املفاجآت للجماهير مبوسم حافل يتوقع 

فيه القوة واالثارة والندية.
واشار الى أنهم كفريق عمل البرنامج سيالحقون 
البطوالت املميزة ويحاولون خلق جو رياضي مليء 
بالتنافس في اطار الروح الرياضية بني املس����تمعني 
وعش����اق االندية االوروبية واحمللية على اختالفها. 
يذكر ان برنامج »مبلتعيات« من اعداد وتقدمي مايك 
مبلتع واخراج وليد سراب اما برنامج »بلنتي« فهو 
من اعداد مناف اشكناني ووليد االنصاري ومن تقدمي 
مايك مبلتع واحمللل الرياضي طارق اجلالهمة ومن 

اخراج مناف اشكناني ومايك مبلتع.

أكد عودة برنامج »بلنتي« بعد رمضان

»ابقى قابلني« في دور السينما بالعيد عبداهلل السعيد.. »انسى وعيش« 

بيروت ـ ندى سعيد
قرر املنتج احمد الس����بكي عرض فيلم 
»ابقى قابلني« ابتداء من أول أيام عيد الفطر 
في 55 دار عرض سينمائية، الفيلم بطولة 
سعد الصغير، مها احمد، محمد لطفي، اميرة 
فتحي، حسن حسني، سليمان عيد، عالء 
مرسى، والراقصة شمس، تأليف هيثم وحيد 
وسيد السبكي، واخراج اسماعيل فاروق.

تدور قصة الفيلم حول انشاء جمعية 

»البع����د عن اجلرمي����ة« التي ته����دف الى 
مساعدة خريجي السجون على العمل في 
ظل الصعوبات، التي يواجهونها بسبب نظرة 

املجتمع لهم عند خروجهم من السجن.
ويحاول الفيل����م تغيير نظرة املجتمع 
خلريجي السجون، الذين يفشلون في العثور 
على فرصة عمل، مما يدفعهم للعودة الى 
اجلرمية مرة اخرى لالنفاق على انفس����هم 

واسرهم.

عبدالحميد الخطيب
يستعد املطرب الشاب عبداهلل السعيد 
خالل الفترة املقبلة لطرح اغنية سينغل 
ستكون ضمن ألبوم غنائي منوع يضم 
مجموعة من االصوات اجلديدة ومنها 
نورة العميري، خالد بوصخر، عبدالعزيز 

االس���ود، يوسف 
العنزي وغيرهم.

واكد الس���عيد 
انه سيشارك في 
االلبوم بأغنية من 
انتاجه اس���مهما 
»انس���ى وعيش« 
وهي م���ن احلانه 
وكلمات الصحافي 
اخلالدي  يوسف 
وتوزي���ع ع���ادل 
الفرح���ان ملمحا 
ال���ى ان���ه يرغب 
الى  في الوصول 
الن���اس بصورة 
صحيحة من خالل 
صوته ومشددا في 
الوقت نفسه على 

انه ال يس���عى الى الشهرة وامنا غايته 
اشباع موهبته الغنائية.

واضاف قائال: لقد طرحت في السابق 
اغنية بعنوان »بأيدچ حسرتيني« وقد 
القت استحسان اجلمهور، مشيرا الى انه 
سيصور اغنيته اجلديدة على طريقة 
الڤيديو كليب حتى 
يزي���د انتش���اره 
متمنيا ان تدعمه 
الغنائية  القنوات 
الفضائي���ة ه���و 
وجميع الش���باب 
الباحثني عن اثبات 
الذات وس���ط هذا 
الكبير من  الك���م 

املطربني.
يذكر ان املطرب 
عبداهلل الس���عيد 
شارك في برنامج 
املواه���ب »جنوم 
اخلليج« وكان له 
حضور الفت ونال 
اعجاب  صوت���ه 

اجلمهور. عبداهلل السعيد

مطرب شاب »يسعى« 
للمشاركة في حفل غنائي 
للعيد قاعد يدور واسطات 
 علش���ان يغن���ي فيه..

محد راح يتوسطلك ألنك 
منكر حسنة!

ممثلة بعد ما »عّبرت« 
عن استيائها ألحد املنتجني 
على تصرفاته الغريبة، 
هاألي���ام تبي تش���تكي 
 عليه ألنه زودها حبتني..

زين تسوين!

حفل  تصرفات
ممثلة تعتقد انه »ملكت« أحد 
املنتجني، هاأليام زعالنة عليه 
ألنه بخس حقها في مسلسله 
احلال����ي وتفكر انها متس����ح 
 اسمه من أجندة تلفوناتها..

خير إن شاء اهلل!

مسح


