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باسم عبداألمير

)فريال حماد(املخرج نايف الكندري مع أحمد املوسوي في ستوديو البرنامج

مي كساب

مي كساب تغني بأمر من »الباشا«

القاهرة ـ سعيد محمود
تنتهي مي كس���اب قريبا من تصوير مش���اهدها النهائية في 
مسلسل »سنوات احلب وامللح«، حيث تغني »عالزراعية« في آخر 
مش���اهدها امام االميرة والتي جتسد دورها دنيا عبدالعزيز بناء 

على طلب الباشا الذي يجسد دوره خليل مرسي.
جتس���د مي في املسلسل شخصية فالحة بسيطة تدعى زاهية 
تقع في حب كرامة الطالب اجلامعي الذي مياثلها فقرا ويتزوجها 
عرفي���ا، اال ان طموحاته جتعله يحصل عل���ى وظيفة في وزارة 

اخلارجية ثم تتغير شخصيته بعدها.
يش���ارك مي في املسلس���ل فتحي عبدالوهاب وعزت العاليلي 

ومحمود احلديني.
كتب قصة املسلس���ل جميل عطية وسيناريو وحوار ابوالعال 

السالموني واخراج محمد فاضل.

»ألو فبراير« يحقق أكبر نسبة متابعة
من المستمعين خالل األسابيع الماضية

»حيتان« باسم في رمضان المقبل
بشار جاسم

بعد العديد من اجللس���ات املكثفة مع 
املؤلف عبدالعزيز احلشاش يستعد املنتج 
باسم عبداألمير خالل أيام للبدء بتصوير 
مسلس���له اجلديد »أيام الفرج« وهو من 
بطولة غامن الصالح وباسمة حمادة ومشاري 
البالم ومنى شداد وخالد أمني وهبة الدري 
وخالد البريكي وعبداهلل البارون وسيعرض 
حصريا على قناة الراي بش���هر رمضان 

املقبل.
من جهة أخرى، يس���تعد ايضا املنتج 
باسم ملسلس���ل آخر »احليتان« وهو من 
تأليف حمد بدر ومن اخراج شعالن الدباس 
وبطولة عبدالعزيز جاسم وإلهام الفضالة 

وميساء مغربي.
اجلدير بالذكر ان باسم انتهى مؤخرا من 
تصوير بقية مشاهد مسلسل »دار األيتام« 
للكاتبة هبة حمادة واملخرج منير الزعبي 
وبطولة نخبة من النجوم ومنهم هدى حسني 
وإلهام الفضالة طيف وشجون فاطمة الصفي 

مالك وبثينة الرئيسي وفهد باسم.

مفرح الشمري
يواصل البرنامج اليومي 
»ألو فبراير« الذي يبث عبر 
أثي���ر »كوي���ت FM« تقديم 
مفاجآت���ه للمش���اركين فيه 
خاصة ان فقراته التي يعدها 
علي حيدر وخديجة دشتي 
الكثير  تحمل بين طياته���ا 
من اإلثارة والتشويق وذلك 
لتحفيز المستمعين خصوصا 
الفوز  مشتركي »زين« على 
بالجوائز المقدمة من »األنباء« 
و»زين« و»المن���ار كلينك« 
و»سوكر س���بورت سنتر« 
و»منتزه خليفة السياحي« 
و»اتيلي���ه م���ودا س���تايل« 
و»ايه ون لتأجير السيارات« 
و»الفاي���ز للعود والعطور« 
و»معهد كراون بالزا الصحي«، 
ال���ى »ميديا فون  باإلضافة 
بلس« الجهة المنفذة للبرنامج 
التي تقدم سيارات »الشفر« 
والجائ���زة الكب���رى »جيب 
الهامر« للمشتركين في هذا 
أكبر  ال���ذي حقق  البرنامج 
نسبة متابعة من المستمعين 

في األسابيع الماضية.

تسليم الجوائز

البرنامج  ب���دأت أس���رة 
بتسليم الجوائز لمستحقيها 
بعد أن يتم ارس���ال »مسچ« 
الفائز لمراجعتهم  للمستمع 
في مبنى »ميديا فون بلس« 
بالشويخ خاصة ان من يتعثر 
في الحضور تكون جائزته 
»محفوظة« لدى »ميديا فون 
بلس« لحين حضوره شخصيا 
أو من ينوب عنه بشرط ان 
تكون معه صورة من البطاقة 

المدنية لصاحب الجائزة.

لفقراته المثيرة التي تقدم برعاية »األنباء« و»زين«

يستعد أليام الفرج مع الحشاش

تقع أبراج الكويت في منطقة...
أ ـ حولي

ب ـ دسمان
ج ـ اجلهراء

طالب البلوشي يدير إحدى الندوات التطبيقية في مهرجان املسرح اخلليجي العاشر مبشاركة الزميلة د. نرمني احلوطي والكاتب اإلماراتي إسماعيل عبداهلل

مفرح الشمري
أكد مس���اعد أمني عام احتاد 
الفنان  املنتج���ني اخلليجي���ني 
البلوش���ي على  العماني طالب 
أهمية »االحتاد« الذي س���يذلل 
الصعاب امام املنتجني والفنانني 
اخلليجيني ف���ي الفترة املقبلة، 
خاص���ة ان أعض���اء االحت���اد 
وضعوا نصب أعينهم خدمة الفن 
اخلليج���ي بجميع أنواعه حتى 

يصل للجميع.
وأضاف في حديثه ل� »األنباء« 
أثناء حض���وره اجتماع احتاد 
الذي يقام  املنتجني اخلليجيني 
ضمن أنش���طة مهرج���ان »كلنا 
في حب الكوي���ت« ان مثل هذه 
االجتماعات مهمة وذلك لتقريب 
اآلراء والقضاء على املشاكل التي 
املنت���ج اخلليجي حتى  تواجه 
يقدم أفض���ل ما عنده من أعمال 

تلفزيونية أو إذاعية.
وأش���ار البلوشي الى ان اشهار مثل هذا االحتاد خطوة مهمة على الطريق الصحيح، 

وذلك حتى يستفيد منه مستقبال اجليل املقبل الذي يعشق الفن.
وبخصوص األعمال الدرامية التي تصور في سلطنة عمان قال: بصفتي مدير دائرة 
االنت���اج بالتلفزيون فهناك العديد من األعم���ال الت���ي تصور حالي����ا منها »زين����ب« 
و»في انتظار املطر« وهي أعمال درامية يشارك فيها نخبة من جنوم السلطنة، باإلضافة 

الى ان هناك 4 سهرات تلفزيونية ستصور عن طريق املنتج املنفذ.
وأضاف قائال: سلطنة عمان فازت بعشر جوائز في مهرجان اخلليج لإلذاعة والتلفزيون 
الذي أقيم في مملكة البحرين منها 4 جوائز لتلفزيون السلطنة وهي: املسلسل الفكاهي 
»درايش« الذي حصل على الذهبية وبرنامج »النمر العربي« أيضا حصل على الذهبية 
وبرنامج األطفال »ألعاب وتس���الي« والبرنامج الثقاف���ي »حوارات في الثقافة والفكر« 

حصال على اجلائزة الذهبية وبعد هذه النتائج الطيبة حاليا نصور اجلزء الرابع من 
املسلس���ل الفكاهي »درايش« الذي يسلط الضوء على بعض القضايا االجتماعية 

بأسلوب جميل وهادف.
وبخصوص املس���رح في السلطنة ذكر البلوش���ي ان تلفزيون السلطنة 

بصدد تصوير 30 مس���رحية تلفزيونية جلميع الفرق املسرحية املوجودة 
بالس���لطنة بعد ان مت اختيارها من بني 70 مسرحية مت تقدميها من قبل 

الفرق املسرحية حيث ان نصيب كل فرقة من هذه الفرق مسرحيتان لها 
احلق في تصويرهم تلفزيونيا بدعم من تلفزيون السلطنة.

وعن جديده الفني قال: رمبا سأش���ارك في مسلسل »غشمشم 3« 
مع الفنان السعودي فهد احليان الذي سيصور قريبا وهناك العديد 
م���ن النصوص التي بحوزتي ولكن حتى هذه اللحظة لم أقرر ألنني 

لم أنته من قراءتها.
ومتنى أمني عام احتاد املنتجني اخلليجيني الفنان العماني طالب 

البلوش���ي كل التقدم واالزدهار للكويت وأهلها مبناسبة احتفاالتهم 
باألعياد الوطنية.

)أحمد باكير(البلوشي يتحدث إلى الزميل مفرح الشمري

الفنان العماني
طالب البلوشي

أكد على أهمية اتحاد المنتجين الخليجيين في الفترة المقبلة

البلوشي: التليفزيون العماني يصّور »عروض« فرقه المسرحية


