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)أحمد باكير(اجلندي تتحدث للزميل مفرح الشمري

محمد فؤاد
جمال سليمان

)فريال حماد(املوسوي وحنان يردان على اتصاالت املستمعني

ستوديو برنامج »ألو فبراير«

أثناء توقيعها العقد مع املنتج إسماعيل كتكت

عبّرت عن سعادتها لتكريمها في مهرجان »كلنا في حب الكويت«

مفرح الشمري
عّب���رت جنمة اجلماهير نادية اجلندي عن س���عادتها بوجودها في 
الكويت، خاصة انها تزورها للمرة األولى في حياتها مثمنة دعوة اللجنة 
املنظمة ملهرجان »كلنا في حب الكويت« الذي ينظمه بيت الكويت لألعمال 
الوطنية بالتعاون مع احتاد املنتجني اخلليجيني وذلك لتكرميها مساء 

اليوم على مشوارها الطويل في الساحة الفنية.
وأضافت اجلندي ل���� »األنباء« التي رحبت بوجودها في الكويت 
ان تكرميها يعطيها القوة في االس���تمرار لتقدمي أفضل ما لديها من 
أعمال س���واء كانت تلفزيونية أو س���ينمائية خاصة ان من وجهة 
نظرها ان تكرمي الفنان وهو على قيد احلياة يكون له طعم خاص 
عند الفنان املكرم، متمنية ان تكون دائما عند حسن ظن جمهورها 

الذي احتضنها طوال هذه السنوات.
وع���ن عودتها لتقدمي األفالم التي تتحدث عن اجلاسوس���ية 
واملخدرات قالت »ان شاء اهلل سأعود لتجسيدها مرة ثانية اذا 

وجد النص املناسب الذي أقدمه للجمهور«.
وبخصوص جديدها وعودتها لألعمال التلفزيونية ذكرت 
جنمة اجلماهير نادية اجلندي انها ستعود لها في شهر رمضان 
املقبل من خالل مسلسل »ملكة في املنفى« والذي ستجسد فيه 
شخصية »امللكة نازلي« تأليف راوية راشد واخراج د.محمد 
زهير رجب، مشيرة الى ان شخصية »امللكة نازلي« حتتاج 
الى مجهود كبير في جتسيدها ألنها صعبة للغاية، متمنية 
ان ينال جتسيدها لهذه الشخصية استحسان اجلميع خاصة 
ان منتج املسلسل اسماعيل كتكت متيز بالعديد من األعمال 
الدرامية الناجحة مثل »امللك فاروق« و»قلبي دليلي« الذي 
جسد حياة ليلى مراد ولذلك يعتبر من املنتجني املهمني في 
الساحة خاصة فيما يتعلق مبسلسالت السير الذاتية ملجموعة 

من الشخصيات التي اثرت في حياتنا.

زيادة قيمة جوائز »ألو فبراير« نهاية األسبوع
مفرح الشمري

طالب املذيع احمد املوسوي 
وزميلته حنان جابر مستمعي 
»ألو فبراير« باالس���تمرار في 
الفترة  ارسال »املسجات« في 
املقبلة خاصة انها ستش���هد 
زي���ادة ف���ي قيم���ة اجلوائز 
املقدمة من »األنباء« و »زين« 
السياحي،  و»متنزه خليفة 
املنار كلينك، معهد كراون 
ب���الزا الصح���ي، ايه ون 
لت أجير السيارات، شركة 
كون س���بت للهواتف، 
اتيليه مودا س���تايل، 
سوكر سبورت سنتر، 
كتوركت،  صال���ون 
الفايز للعود والعطور 
الى ميديا  باالضافة 
فون بل���س« وذلك 
مبناسبة االحتفاالت 
باالعي���اد الوطنية 
يعيش���ها  الت���ي 
الديرة نهاية  اهالي 

األسبوع.

همر وردي

اح���دى  طلب���ت 
املستمعات من املذيع احمد 
املوسوي ان يكون »الهمر« 
الذي س���تفوز فيه لونه 
»ورديا« حتى يكون مميزا 
بني »الهمرات« املوجودة 
في الديرة، االمر الذي رد 
عليها املوسوي: قولي ان 
شاء اهلل وبعدين يصير 

خير على اللون.

الشفر الثالث

سيتم السحب على »شفر« 
ألو فبراير الثال���ث في ال� 26 
اجل���اري بحض���ور جلنة من 
مراقبي »املالي���ة« و»االعالن 
ب���وزارة االعالم  التج���اري« 
باالضافة حلضور بعض رعاة 

بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية

فؤاد »أغلى من حياتي«
 في رمضان المقبل

القاهرة ـ سعيد محمود
قرر املطرب محمد فؤاد خوض جتربة الدراما التلفزيونية للمرة األولى من 
خالل املسلسل اجلديد »أغلى من حياتي« عن قصة كتبها بنفسه وسيناريو 
وح���وار تامر عبداملنعم الذي يش���ارك في البطولة م���ع محمد لطفي وهبة 
مجدي وجار ترشيح بقية ابطال املسلسل الذي يخرجه املخرج الشاب عمر 
الشيخ في ثاني جتربة اخراجية له بعد مسلسل »بشرى سارة« الذي قامت 

ببطولته الفنانة ميرفت أمني.
يذكر ان الش���ركة املنتجة ملسلسل فؤاد قد اش���ترطت على كل العاملني 

باملسلسل عدم احلديث عن اي تفاصيل حتى يكون مفاجأة للمشاهدين.

جمال سليمان يرفض »ليلة الدم«
بيروت ـ ندي سعيد مفرج

يس���تعد النجم جمال س���ليمان خالل األي���ام املقبلة للبدء في 
تصوير مسلسله السوري اجلديد »ذاكرة اجلسد« الذي وضعت له 
السيناريو واحلوار الكاتبة »رمي حنا« عن رواية شهيرة للكاتبة 
اجلزائرية »أحالم مس���تغامني« والتي حتمل نفس االسم ويقوم 
بإخراجه جندت أندور ويجسد جمال سليمان في املسلسل شخصية 
رس���ام يدعى »خالد بن توبقال« فقد ذراعه أثناء احلرب ويقع في 
غرام فتاة جميلة وهي ابنة مناضل جزائري كان صديقا لسليمان 
اثناء ثورة التحرير ولكن���ه ُقتل أثناء احلرب التحريرية الكبرى 
ضد االحتالل الفرنس���ي ويشارك جمال في مسلسل الفنان قصي 

اخلولي وآم ال بوشوشة.
هذا وقد حصلت قصة املسلسل على جائزة جنيب محفوظ للعام 
1997، وهي اجلائزة التي منحتها اجلامعة االميركية بالقاهرة للقصة 

على اعتبار انها من أهم االعمال الدرامية باللغة العربية.
ومن املقرر ان يعرض املسلسل حصريا على قناة أبوظبي خالل 
شهر رمضان املقبل.. من جهته، نفى جمال سليمان ما تردد حول 
قبوله فيلم س���ينمائي بعنوان »ليلة الدم« واعرب س���ليمان عن 
استيائه الشديد من انتشار خبر موافقته على العمل بهذا الشكل 
وأعل���ن ان كل ما في األمر ان قصة الفيلم عرضت عليه بالفعل إال 
أنه لم يبد أي موافقة فهو مش���غول ف���ي الوقت احلالي بأكثر من 
عمل سواء مبصر او سورية، كما ان قصة فيلم »ليلة الدم« قصة 

مستهلكة ومت التطرق اليها بأكثر من عمل في السابق.

يستعد لـ »ذاكرة الجسد«

يقول املثل: عطي اخلباز خبزه لو أكل..
أ – كله

ب – نصه
ج- حصه

نادية الجندي: »الملكة نازلي« تحتاج إلى مجهود كبير

نجمة الجماهير 
نادية الجندي


