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مطربة بعدما »باركت« 
لزميل لها جنح في جتربته 
األول���ى لتق���دمي برام���ج 
املس���ابقات حست بالندم 
ألنه زميلها ما اهتم فيها.. 
الطيور على أشكالها تقع!

ممثلة »بررت« عدم 
ظهورها في شهر رمضان 
بسبة املنتجني اللي كانوا 
يبونها ب���ادوار معينة 
الس���ابق..  قدمتها في 

خير إن شاء اهلل!

ندم ظهور
ممثلة بعدما »شهدت« 
الديرة،  ف���ي  جناحاته���ا 
هاأليام قاعدة تهاجم اعمالنا 
الدرامي���ة الن���ه قصصها 
مقتبس���ة مثل ما تقول.. 

صچ منكر حسنة!

اقتباس

فريق العمل في لقطة جماعية

حوار بني املوسوي وعلي حيدر

)فريال حماد( املذيع احمد املوسوي

نانسي عجرم

أنغام

مايك مبلتع مع ضياء املساعيد وجراح املطيري

فاطمة عبدالرحيم »وناسة« في البحرين
مفرح الشمري

تواصل النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم 
عروض مس����رحيتها االجتماعية الكوميدية 
»وناسة« التي تعرض على مسرح »عذاري« 
مبملكة البحرين الشقيقة، تأليف واخراج أحمد 
الصانع ويشاركها في بطولتها علي الغرير، 
أحمد مجلي، أمني الصايغ، وفاء مكي، منصور 
اجلداوي ومن انتاج فاطمة املير التي تخوض 
هذه التجربة للمرة األولى بعد انفصالها عن 

الفنانة املعتزلة زينب العسكري.
وأكدت فاطمة ل� »األنباء« من خالل اتصال 
هاتفي ان املسرحية حتمل بني طياتها العديد 
من املشاكل االجتماعية والتربوية وهي عبارة 
عن لوحات حيث هناك لوحة عن املدارس والبر 
وشقق التمليك باالضافة الى لوحة عن غالء 

املهور في املجتمع اخلليجي.
وتضيف: شاركت في هذه املسرحية لفكرتها 

اجلميلة واخلفيفة على قلوب اجلماهير خاصة 
انني أعشق املسرح ألنه يقربني من جمهوري 
أكثر الذي عبر لي من خالل املس����جات التي 
تصلني عن اعجابها بدوري في مسلسل »امرأة 
واخرى« الذي عرض خالل شهر رمضان على 

قناة »الراي«.
واش����ارت الى ان »فريق عمل املس����رحية 
متجانس ألبعد احلدود وبيننا صداقة وطيدة 
بعد ان قدمت معه عددا من األعمال الناجحة 

سواء بالتلفزيون أو على خشبة املسرح«.
وذكرت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم 
ان اس����رة املسرحية لديها النية لتقدميها في 

الكويت خالل عيد األضحى املقبل.
وعن جديدها التلفزيوني قالت ان لديها عدة 
نصوص درامية مشغولة بقراءتها حاليا حتى 
تعطي موافقتها ملنتجيها حتى تكون جاهزة 

للعرض في شهر رمضان املقبل.

سعيدة بردود فعل جمهورها عن دورها في »امرأة وأخرى«

النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم

لوسي تطلب 20 ألف 
دوالر في »كالم نواعم«

القاهرة ـ سعيد محمود
رفضت الفنانة لوسي الظهور 
في برنامج »كالم نواعم« الذي 
يعرض على قناة mbc لقلة املقابل 
 املادي املع����روض عليها ويقدر
ب����� 7 آالف دوالر، حيث طلبت 
لوسي زيادة املبلغ الى 20 ألف 
دوالر، وه����و ما رآه مس����ؤولو 
البرنامج ال يتناسب مع امليزانية 
املخصصة له، ولم يصل الطرفان 

الى حل وسط.
يأتي ذل����ك رغم ان أس����رة 
البرنامج حريصة على استضافة 
لوس����ي للحديث عن مسلسلها 
التلفزيون����ي »كالم نس����وان« 
الذي يع����رض حاليا على عدة 
 mbc قنوات فضائية منها شاشة
ويلقي الضوء على املشاكل التي 
العربية من  املرأة  تتعرض لها 
خالل 4 نس����اء من دول عربية 
مختلفة، حيث جس����دت لوسي 
دور سيدة مصرية بينما جسدت 
نادين الراسي دور فتاة لبنانية، 
التونسية فريال يوسف  وأدت 
دور »مها« اإلعالمية التونسية، 
بينما جسدت مايا دياب دور فتاة 

خليجية تدعى بتول.

غرام أنغام في بيروت

بيروت ـ ندى سعيد
بني فندق »الريجنس����ي بالس« في أدما ومنطقة املتحف في بيروت 
واحد املستشفيات، صورت الفنانة أنغام بعدسة املخرجة رندة العلم في 
بيروت كليب »انت الغرام« في أول تعاون معها، وقد استغرق التصوير 

يومني مبشاركة ملك جمال لبنان احلالي محمد شمس الدين.

نانسي عجرم مع ابنتها ميال في القاهرة
القاهرة ـ سعيد محمود

أحيت املطرب���ة اللبنانية 
نانسي عجرم مساء امس االول 
حفال غنائ يا في احدى القرى 
السياحية بالساحل الشمالي 

بالقاهرة.
املفاج���أة في ه���ذا احلفل 
أن نانسي عجرم اصطحبت 
ابنتها الصغيرة »ميال« التي 
لم تتجاوز االشهر اخلمسة في 
اول زيارة تقوم بها نانسي الى 
مصر منذ والدة ابنتها، وكذلك 
امام اجلمهور  اولى حفالتها 
املصري، حيث كان آخر ظهور 
فني لها في مصر عبر احتفال 
جري���دة »اجلمهورية« خالل 

شهر ابريل املاضي.
ش���ارك املطربة نانس���ي 
عجرم في احلفل املطرب كاظم 
الذي يعاود نشاطه  الساهر 
الفني بع���د غياب طويل عن 
ساحة احلفالت الغنائية في 

مصر.
يذكر ان نانس���ي عجرم 
تقاضت عن هذا احلفل مبلغ 
100 ال���ف دوالر، بينما كاظم 
الس���اهر تقاض���ى 150 الف 

دوالر.

»مبلتع« يشارك في مهرجان 
»زوايا الشغف أحييناها«

خالد حسين
املتألق مايك  املذيع  يشارك 
مبلتع مع مجموع���ة »زوايا« 
في مهرجان لع���رض مواهب 
الش���باب الكويت���ي وذلك في 
مجم�����ع األڤني���وز خالل ايام 
العي���د يومي��ا من الس���اعة 4 
الى 6 مساء، املهرجان بعنوان 
»زوايا الشغف احييناها« التي 
تندرج ضمن حمالت »أقسم«، 
حيث يعرض الشباب مواهبهم 

للجمهور.
من جانبه، ش���كر مايك كل 
اجلهود املبذولة من القائمني على 
تنظيم هذا املهرجان وهم: رنا 

اخلالد ويعرب بورحمة ونوف 
الروض���ان وخال���د الروضان 
الختياره لتقدمي هذا املهرجان، 
وقال: هذا لي���س بغريب على 
اذاعة املارين���ا وطاقمها الذين 
يحرص���ون بدورهم على دعم 
الكويتي، خصوصا  الش���باب 
الياقوت نصير  مديرها طالل 

الشباب وداعمهم.
واضاف ان شغفه ومتعته 
هو املايك الذي يوصل صوته 
للمس���تمعني مبا يطرحه من 
افكار ويتمنى ان يحقق مهرجان 
»زوايا الشغف احييناها« اهدافه 

ويواصل جناحاته.

أكد حبه وعشقه للمايك

ساعات »ألماس« وشاليهات عيادي »كنز FM« لمستمعيه

مفرح الشمري
استطاع البرنامج اجلماهيري 
»كن����ز FM« الذي يبث يوميا عبر 
موجات اثير محطة »كويت FM« ان 
يحقق املعادلة الصعبة في نسبة 
املشاركات من قبل املستمعني حيث 
وصلت الى اكث����ر من 70% وذلك 
جلوائزه القيمة املقدمة من »زين«، 
»األنباء«، »كوالتي نت«، »كون سبت 
للهواتف«، »مودا ستايل«، »ايه ون 
لتأجير السيارات«، »منتزه خليفة 
الوطنية«،  السياحي«، »البترول 

»اوراد للزهور«، »اجلوثن غاليري«، 
»معهد فندق كراون بالزا الصحي«، 
باالضاف����ة ال����ى اجله����ة املنتجة 
للبرنامج »ميديا فون بلس« التي 
قدمت 4 سيارات هوندا 2009 من 
خالل السحب االس����بوعي طوال 
ش����هر رمضان اضافة الى سيارة 
ال� »لكزس« التي ستقدم في نهاية 

البرنامج السبت املقبل.

مشتاقين لصوتك

امتدحت احدى املتصالت عندما 

رد عليها املذيع احمد املوس����وي 
اختي����ار فريق العم����ل له لتقدمي 
حلق����ات العيد النه م����ن املذيعني 
الشباب الذين لهم بصمة واضحة 
في تقدمي البرامج وذلك السلوبه 
اجلميل وروحه اخلفيفة البعيدة عن 
التصنع واضافت قائلة: مشتاقني 

لصوتك ياملوسوي يالروعة.

مضاعفة الجوائز

في احللق����ات املقبلة س����تتم 
مضاعفة قيمة اجلوائز للمستمعني 
وخصوصا ملش����تركي زين وذلك 
مبناسبة عيد الفطر لرسم االبتسامة 
على شفاه املشتركني، خاصة ان 
اسرة البرنامج ابتعدت عن طرح 
االسئلة وما على املتصل اال اختيار 

رقم ملعرفة جائزته.

ساعات وشاليهات

طال����ب الكثير من املش����اركني 
بالبرنامج بأن تك����ون جوائزهم 
»ساعات أملاس« املقدمة من »األنباء« 
و»شاليهات« منتزه خليفة السياحي 
وذلك لقيمتها املادية، ولبى فريق 
العمل طلبهم بتوزيع »الساعات« 
و»الشاليهات« في احللقة املاضية 

بشكل كبير.

نسبة المشاركة فيه تضاعفت لجوائزه القيمة 

السؤال
عدد محافظات دولة الكويت:

أ – 3 محافظات
ب- 4 محافظات
ج- 6 محافظات


