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ممثلة كانت »كرمية« 34
مع أحد املنتجني بتخفيض 
أجرها علشان ال يروح عنها 
الدور بس املنتج طلع مو 
كفو راح وعطاه غيرها... 

صچ ما تستحي!

مقدم برنامج شبابي 
كان يلبس تي شيرت 
بنات���ي واملصيبة ان 
البرنامج كان  مخرج 
مركز عليه وايد.. اهلل 

يصلح حالك!

أجر بناتي
دكت���ورة قاع���دة 
في الص���ف األول في 
عرض مسرحي دوخت 
احلضور ب���� »رنات« 
تلفونه���ا املزعجة... 

احلمد هلل والشكر!

تلفون

ينطلق اليوم ويستمر حتى 14 الجاري تحت رعاية ماجد آل مكتوم

»الخليج السينمائي« يكرم الفهد.. وفيلم »سالم« 

مفرح الشمري
حتت رعاية رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون الشيخ ماجد بن محمد بن راشد املكتوم وبحضور 
نخبة من جنوم الس���ينما العامليني والعرب واخلليجيني تنطلق مساء اليوم الدورة الثالثة ملهرجان 

اخلليج السينمائي الذي تستمر أنشطته حتى 14 اجلاري وتشارك به 7 أفالم روائية في مسابقته 
الرسمية حيث س���يقدم للفيلمني الفائزين باملركز األول والثاني جائزتان نقديتان لألول 50 ألف 

درهم والثاني 35 ألفا.
وسيشهد حفل االفتتاح تكرمي 3 من جنوم السينما اخلليجية وهم:

الفنانة القديرة حياة الفهد واإلماراتية رزيقة الطارش والعراقي خليل ش���وقي، وذلك 
ملساهمتهم في اثراء قطاع السينما والتلفزيون في املنطقة حتى أصبحوا مصدر 

إلهام للمواهب الشبابية.
من جانب آخر يشارك املخرج السينمائي الشاب أحمد اخللف في املسابقة 

الرسمية للمهرجان من خالل فيلمه »سالم« بعد أن حصد جائزة أفضل فيلم 
قصير في مهرجان Swansea bay بينما حصد اخللف جائزة أفضل مخرج 
شاب في مهرجان Heart of England في إجناز غير مسبوق لشاب خليجي 
يش���ارك مع مخرجني عامليني حيث سيتم عرض فيلمه »سالم« على مدى 

يومني وهما 13 و14 اجلاري.
يذك���ر ان فيلم »س���الم« تدور أحداثه حول رج���ل يرفض اخلضوع 

للخروج من بيته من أجل أن يعيش بحرية وسالم.

بروموشن فيلم »سالم«

يتواصل مع المستمعين عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

نسبة المشاركين تضاعفت
في برنامج »اربح مع زين«

مفرح الشمري
تضاعفت نسبة املشاركني في البرنامج االذاعي »اربح مع زين« في 
احللقات املاضية وذلك للفوز ب� »جيب األودي« التي يقدمها البرنامج 
الذي يبث عبر كويت FM برعاية »األنباء« في نهاية حلقاته خصوصا 
لعمالء »زين« وهذا األمر أسعد فريق عمله املكون من املعدين علي 
حيدر وخديجة دش���تي واملخرج نايف الكن���دري ومذيعته حبيبة 
العبداهلل ومنس���قي اتصاالته رامي الشعار وجميل إقبال ومحمود 
عطية وحتى الش���ركات الراعية له وهي: »زين«، »األنباء« و»الفايز 
للعود والعطور«، »ايه ون لتأجير السيارات« و»شركة كون سبت 
للهواتف« و»صالون كتوركت« و»منتزه خليفة الس���ياحي« الذي 

تشهد شاليهاته إقباال كبيرا من املستمعني للفوز بها.

أمنية حياتي

إحدى املتصالت عبرت عن سعادتها باملشاركة في البرنامج ومتنت 
الفوز بجائزة البرنامج الكب���رى »جيب األودي«، ليس لقيادته في 
ش���وارع الديرة وامنا لتبيعه حتى تستفيد من سعره وتبعد عنها 

احلسد!

جيب صدفي

أحد املتصلني طلب من مذيعة البرنامج حبيبة العبداهلل ان يكون 
جيب األودي لونه »صدفي« حتى »يحر« فيه ربعه املتواجدين في 
الديواني���ة األمر الذي ردت عليه حبيبة بقول: إن ش���اء اهلل وتفوز 

فيه.

يعقوب يجسد شخصية الشيخ جابر في شبابه
بشار جاسم

يصور النجم يعقوب عبداهلل مش����اهده 
االخيرة في مسلسل »اخوان مرمي« من تأليف 
شريدة املعوشرجي وبطولة نخبة من جنوم 
الدراما منهم غامن الصالح، ابراهيم الصالل، 
جاسم النبهان، جمال الردهان، عبير اجلندي، 
مشاري البالم، عبير أحمد، هند البلوشي، مرام، 

مشعل اجلابر، عبداهلل الباروني. 
وعن مشاركته في العمل يقول: مشاركتي 
في هذا العمل الضخم كضيف شرف، ووافقت 
كون العمل يتحدث عن تاريخ الكويت، خصوصا 

بأهم حقبة تاريخية عندما تتم مبايعة الشيخ 
صباح االول. وعن دوره، يقول يعقوب: أجسد 
شخصية الشيخ جابر العيش أيام شبابه، وهو 
شقيق مرمي وابن الشيخ عبداهلل، ولو بحثت 
في أي موقع على شبكة االنترنت فستعرف 

الكثير عن شخصية الشيخ جابر العيش.
ويختتم حديثه قائ ����ال: أمتنى من جميع 
املش����اهدين متابعة هذا العمل الضخم الذي 
يعرفنا بتاريخ وش����يوخ بلدنا الكويت، وكل 
الشكر لكل طاقم العمل على اجلهد الكبير الذي 

بذلوه إلجناز املسلسل.

المخرج 
أحمد الخلف

تقع أبراج الكويت في منطقة

أ – حولي

ب – دسمان

ج – اجلهراء

خالل استضافته في »صباح الخير يا عرب«

عمر الشريف يتمنى الموت !
القاهرة ـ سعيد محمود

أكد النجم العاملي عمر الشريف ان أهم شيء في الدنيا 
الصحة، وق���ال: ال أفضل ان يتمنى الناس لي طول 
العمر، بل أمتنى ان مينحني اهلل الصحة، وعند 
تدهور احلالة الصحية يأتي موعد املوت.

كما كشف عمر الش���ريف لبرنامج 
»صباح اخلير يا عرب« ان أس���رته 
رفضت في البداية اجتاهه للتمثيل 
رغبة ف���ي ان يرث مهنة والده في 
جتارة األخش���اب، مشيرا الى انه 
هددهم باإلقدام على االنتحار في 
حال منعه من التمثيل األمر الذي 
دفعهم في النهاية للموافقة على 

طلبه.
وقال: والدي كان لديه شادر 
لبيع اخلشب الذي يستورده من 
أوروبا ويبيعه الستخدامه في 
املباني، وكان يحاول اقناعي بأن 
أعمل معه في هذه املهنة اال انني 
رفضت ومتسكت بالعمل كممثل، 
وحينها واجهت اعتراضا من أهلي 
حتى هددتهم باالنتحار في حال عدم 

دخولي مجال التمثيل.
وأض���اف النجم املصري انه كان 
طف���ال محظوظا من���ذ والدته، فكان 
والداه متزوجني، مشددا على اهمية 
ان ينشأ الطفل داخل بيت يسوده احلب 

واحلنان.
وأشار الى انه في عمر ال� 8 سنوات كان 
مليء القوام، فقررت امه ان يلتحق باملدرسة 
االجنليزية الداخلية ليفقد قدرا كبيرا من وزنه، 
ألنها كانت تعلم جيدا ان الطعام االجنليزي 
أس���وأ طعام في العالم، مما سيس���اعده على 

فقدان وزنه الزائد.
وأضاف: بالفعل ذهبت الى املدرسة االجنليزية 
ولم أطق تناول الطعام االجنليزي »املسلوق«، 
وبالتالي جنحت في ان أخس���ر عدة كيلوغرامات 
من وزني خالل 6 شهور فقط، الفتا الى ان امه كانت 

تتحدث اللغتني العربية والفرنسية.
وعن عالقته بنجله طارق من زوجته السابقة الفنانة 
فات���ن حمامة، أوضح: عندم���ا كان طارق طفال 
صغيرا كنت أعم���ل بعيدا عنه وأنصرف 
كثيرا عن االهتمام به بسبب انشغالي 
بالسفر الى أميركا، مما أثر سلبيا 
على رعايتي له، خاصة انه كان 

يتواجد في القاهرة مع أمه.
النجم املصري:  وأضاف 
لذلك ل���م أكن أرى زوجتي 
بشكل كاف طوال سنوات 
زواجنا ال� 12، ألن األخيرة 
كانت حريصة جدا على 
عملها بالقاهرة األمر 
الذي انتهى بالطالق، 
الفتا ال���ى ان جنله 
طارق يدير حاليا 15 

مطعما في مصر.

عمر الشريف

)فريال حماد(املذيعة حبيبة العبداهلل في البرنامج

الفنانة القديرة حياة الفهد


