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بمشاركة 12 فيلما تمثل بلدانًا عربية وأجنبية

فيلم عربي من إنتاج كويتي مشترك يفتتح المهرجان الدولي للمرأة

إصابة مذيع mbc بإنفلونزا الخنازير

ألبوم محمد فؤاد الشهر الجاري

تعرض مذيع mbc علي الغفيلي لإلصابة بانفلونزا 
اخلنازي���ر بعد تغطيته الفتتاح جامعة امللك عبداهلل 
للعلوم والتقنية األربعاء املاضي، حيث شعر الغفيلي 
بإعياء شديد بعد يومني من االفتتاح وعقب وصوله 
الرياض زار أحد املستش���فيات وبعد عملية الفحص 
تبينت إصابته مبرض انفلونزا اخلنازير واليزال يعاني 
من املرض وارتفاع درجة احلرارة والشعور بالبرودة 
واحلرارة من وقت آلخر حتى اآلن في منزله بالرياض، 
وقدمت له النصائح اإلرشادية للعالج والعزل وعدم 

مخالطة الغير من 10 الى 15 يوما.
وقال علي الغفيلي في تصريح لصحيفة الرياض 
ان اكتشاف األطباء إصابته باملرض مبكرا يخفف من 
خطورة املرض مبشيئة اهلل مع الوقاية وتناول بعض 
األدوية، وأش���عر اآلن بتحسن بسيط وأعيش حاليا 
منعزال في منزلي وأمتنى من املش���اهدين واملتابعني 
لي الدعاء بش���فائي وأمتنى له���م الوقاية وانصحهم 
بالڤيتامينات وعدم االخت���الط في األماكن املزدحمة 
حيث اعتقد أن اإلصابة جاءت بعد اختالطي بعدد من 
الزمالء من مختلف وسائل اإلعالم العاملية أثناء افتتاح 
اجلامعة، ومن املتوقع عدم حضوري للمش���اركة في 
تقدمي برنامج mbc في أسبوع مع زميلتي عال فارس 

نهاية هذا األسبوع.

كونا : افتتح الفيلم العربي )اميركا( ملخرجته الفلسطينية شيرين دعبيس 
الليلة املاضية أنش����طة الدورة الثالثة للمهرجان الدولي لفيلم املرأة الذي يقام 
في مدينة س����ال مبش����اركة 12 فيلما متثل عددا من البلدان العربية واالجنبية. 
انتج هذا الفيلم الذي حاز على العديد من اجلوائز الدولية منها جائزة اجلمعية 
الدولية لنقاد السينما خالل مشاركته في »مهرجان كان ال� 63« كل من الكويت 
وكن����دا والواليات املتحدة. وقال احمد عصادي في تصريح ل� »كونا« ان القيمة 
الدولي����ة لهذا الفيلم الذي وصفه ب� »اجلاد واملعبر قدم قضايا انس����انية« وراء 

اختيار اللجنة املنظمة لعرضه في افتتاح هذا الدورة.
واشاد باملناسبة بالطفرة السينمائية لعدد من املخرجني واملمثلني الكويتيني 
الذين برزوا في السنوات االخيرة، موضحا ان الكويت سيكون لها مستقبل زاهر 
في املجال السينمائي وذلك بالنظر لقوة عدد من االعمال التلفزيونية الكويتية 
التي ش����دت انتباه اجلمهور املغربي والعربي. ولفت الى ان عددا من املخرجني 
الكويتيني اصبحوا يجدون في مناطق املغرب ومنها مدينة ورزازات التي توجد 
باجلنوب فضاء خصبا وساحرا لتصوير اعمالهم السينمائية على غرار اختيار 
املدينة من قبل اكبر واش����هر املخرج����ني العامليني. واكد باملناس����بة ان املخرج 
السينمائي الكويتي وليد العوضي خالل شهر مارس املاضي قد عمل على تصوير 
مش����اهد جديدة من عمله اجلديد )تورا بورا( مبدينة ورزازات. واضاف: ان ذلك 
العمل الذي انتجه املخرج بنفسه يشارك فيه عدد من املمثلني املغاربة والعرب 
والكويتيني منهم عبداهلل الزايد واسمهان توفيق اضافة الى الفنان القدير سعد 
الفرج وخالد امني. وتدور احداث فيلم االفتتاح الذي تلعب بطولته كل من هيام 
عباس ونسرين فاعور حول قصة السيدة منى ابنة رام اهلل املطلقة وام ملراهق 
اسمه »فادي« ونظرا لصعوبة احلياة في االراضي الفلسطينية تقرر الهجرة الى 

جانب من حفل افتتاح املهرجانالواليات املتحدة االميركية من اجل العمل وحتسني وضعها االجتماعي.

اروى

محمد فؤاد

علي الغفيلي

أروى تؤكد فخرها بانتمائها الخليجي
القاهرة ـ سعيد محمود

أعلنت املطربة اليمنية أروى انها تعتز بالفن اخلليجي الذي حققت 
النجاح والشهرة من خالله، وان انطالقها للعالم العربي كان من منطقة 

اخلليج، ومن خالل األغنيات التي قدمتها باللهجة اخلليجية.
قالت فطيمة داود املس����ؤولة اإلعالمية للفنانة أروى »يهم املطربة 
أروى التأكي����د عل����ى أن الكالم الذي ورد على لس����انها بخصوص عدم 
اعتزازها بانتمائها اخلليجي غير صحيح، واقتطع من سياقه الصحيح 
ومت حتريفه شكال ومضمونا، وانها تعتز بانتمائها اخلليجي الى جانب 
كونها مينية اجلنسية، وهي التي حققت جناحات كثيرة منذ انطالقتها 
في منطقة اخلليج أوال نحو العالم العربي من خالل األغنيات باللهجة 
اخلليجي����ة«.  وأضاف����ت: لطاملا ذكرت أروى ف����ي مقابالتها الصحافية 
والتلفزيونية فضل اجلمهور اخلليجي على شهرتها سواء في الكويت، 
البلد الذي عاش����ت فيه سنوات طويلة، أو السعودية وقطر والبحرين 
واإلمارات وكل الدول العربية، وكانت لها أوسع املشاركات في املهرجانات 

واحلفالت الكبرى.
يذك����ر ان أروى انتهت من تصوير أح����دث أغنياتها »غصب عنك« 
بطريقة الڤيديو كليب، وهي األغنية التي حملت عنوان ألبومها األخير، 
وقامت بتصويرها بأس����لوب جديد للڤيديو كليب، يعتمد على الرسوم 
املتحرك����ة )اجلرافيكس( مع املنفذ مروان كنج، وتظهر فيه أروى بعدة 

إطالالت خارجية مميزة مناسبة للفكرة.
 mbc1 كم����ا تخوض حاليا جتربة تقدمي برنامج تلفزيوني على قناة
بعنوان »آخر من يعلم« تستضيف فيه جنوما، وتواجه بأمور ال يعلمها 
ع����ن حياته من خالل بعض املقربني من����ه، وكانت الفنانة أحالم ضيفة 

أولى حلقات البرنامج.

القاهرة ـ سعيد محمود
يس����تعد املطرب محمد فؤاد 
الغنائي اجلديد  ألبوم����ه  لطرح 
النصف  ف����ي  قريب����ا، وحتديدا 
الثاني من الشهر اجلاري. وقال 
طارق العتر مدي����ر أعمال فؤاد: 
»فؤاد انتهى بالفعل من تسجيل 
أغاني االلبوم، ويقوم حاليا بعملية 
املكساج واعداد االلبوم للطرح«. 
واوضح العتر ان فؤاد سجل عددا 
كبيرا م����ن االغاني خالل الفترة 
املاضية، وحالي����ا يفاضل بينها 
الختي����ار 10 أغاني فقط س����يتم 
طرحها في األلبوم، واالستقرار 
على االغنية التي ستحمل اسمه، 
نافيا ما تردد ح����ول أن األلبوم 
سيحمل اس����م »خبيني« لكونها 
أغنية هادئ����ة ومن غير املعقول 
أن تكون هي أغنية »الهد«، ولكن 
من املمكن أن يبدأ فؤاد تصويرها 

بطريقة الفيديو كليب..

رزان مغربي

ندى فاضل

»LBC« رزان تبحث عن نصيبها في الـ
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة رزان مغربي لتصوير  تس���تعد 
املوسم الثاني من برنامج »قسمة ونصيب« 
الذي يعرض على شاش���ة ال� »ال بي سي« 
وذلك من داخل استديوهات »باك« في منطقة 
أدما، بعد أن قدمت املوسم األول منه اإلعالمية 

روال بهنام في العام 2007.
يذكر ان رزان كانت انهت عقدها احلصري 
مع قناة ال� »إم بي سي«، لكن ذلك لن مينعها 
من تقدمي برامج على شاشاتها. .وكانت رزان 
حلقة بيلوت من برنامج »آخر من يعلم« الى 
جانب عدد من االعالميني لكن العمل كان من 
نصيب الفنانة اليمنية أروى. كما تستعد رزان 
لتصوير اجلزء الثاني من سيت كوم »بيت 

العيلة« الذي عرض في شهر رمضان املاضي، 
وشاركتها البطولة هالة فاخر وشيرين وإميان 
سيد، ومن تأليف ورشة كتابة يشرف عليها 

عمرو عاطف وإخراج محسن أحمد.
من جهة أخرى، انتهت رزان من تصوير 
حلقات جديدة من برنامج »لعبة احلياة« على 
قناة احلياة الذي بدأ عرضه في شهر رمضان 
املاضي، ومن املقرر ان يستكمل عرضه خالل 
الفترة املقبلة. وحتضر رزان حاليا تصوير 
عدد من حلقات برنامج »رزان مع املشاهير« 

املقرر عرضه قريبا على قناة »العقارية«.
وكانت رزان قد تنقلت منذ ايام بني باريس 
وامس���تردام واملغرب للمشاركة في بعض 

املهرجانات.

بعد أن أحدثت دورته الرمضانية ردة فعل بين مؤيد ومعارض

»سكوب« بحّلة جديدة وبرامج سياسية واجتماعية منوعة
احمد الوسمي

ال���دورة  بع���د 
لش���هر  البرامجية 
يع���ود  رمض���ان 
تلفزيون س���كوب 
بحلة جدي���دة من 
خالل مجموعة من 
البرامج السياسية 
عي���ة  جت��ما ال ا و
منه���ا  واملنوع���ة 
برنامج »مع الناس« 
من تق���دمي ابراهيم 
بوعيدة وإعداد نايف 
شاهر، اخراج فراج 
الفراج يعرض يوميا 
الثالثة  من الساعة 
الى اخلامس مساء، 
وبرنام���ج »زي���ن 
وش���ني« من تقدمي 
طالل السعيد إعداد 
فهد السالمة إخراج 
العدواني  صي���اح 
يع���رض كل ي���وم 
العاشرة  سبت من 
الى الثانية عش���رة 
مس���اء وبرنام���ج 
»مع التقدير« تقدمي 
أحمد الفضلي، إعداد 
خالد السهلي وأحمد 
عبداللطيف، إخراج 
محمد طالل السعيد، 
يعرض من األحد الى 
األربعاء من الساعة 
العاشرة الى الثانية 
عشرة منتصف الليل 
وبرنامج »للنس���اء 
فقط« تق���دمي ندى 
فاضل إخ���راج بدر 
احلم���ود وبرنامج 
فاكتوري«  »شباب 
تقدمي مجموعة من 
الش���باب:  الفنانني 
عل���ي أحمد، غالية، 
خالد الفرحان، ناصر 

الشعيبي، عبداهلل عباس، يعرض من األحد الى األربعاء الساعة 
السابعة مساء وبرنامج »سهرة سكوبية« يعرض كل يوم خميس 
من تقدمي ناصر صالح إعداد صالح اشكناني من الساعة العاشرة 
الى الثانية عشرة، باالضافة الى بعض البرامج الدينية وتفسير 

األحالم وبعض البرامج املنوعة.
ي���ذك���ر ان ال���دورة ال���برامجية لت����لفزيون س���ك���وب في 
ش����هر رمضان خلفت ردة فعل قوية من خالل برنامج »ص����وتك 
وص�������ل« ال����ذي مت ايقاف����ه من قب���ل وزارة اإلعالم مما اثار 
الكثير من اآلراء بي����ن م����ؤيد ومع��ارض لهذا املسلس���ل الذي 
انتقد املمارس���ة النيابية من خالل اس���قاطات سياسية في قالب 

كوميدي.

أحمد الفضلي

إبراهيم بوعيدة


