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ممثل���ة للح���ن قاعدة 36
تلف و»تدور« على شارع 
الصحافة علش���ان تشكك 
اللي  في جنسية زميلتها 
تشاركها في عمل اجتماعي.. 

اهلل يشفي!

ممثل »أش���عل« نار 
الغيرة في قلب زميلته 
في عمل���ه اليديد بعدما 
دش عليهم في اللوكيشن 
بصحبة فت���اة... احلمد 

اهلل والشكر!

تشكيك غيرة
ممثل���ة ش���ابة م���ا 
انتقاد  »س���لمت« م���ن 
أهلها بخصوص زيارتها 
املكررة لدولة خليجية 
خصوصا في الويك اند.. 

اهلل يستر!

زيارة

لوسي

لوسي تهدد »مذكرات سيئة السمعة«
القاهرة ـ سعيد محمود

تعاني أس���رة مسلسل »مذكرات سيئة السمعة« من 
تصرفات الفنانة لوسي حيث تتأخر دائما عن مواعيد 
التصوير مما يتسبب في استياء فريق عمل املسلسل.

ويتردد ان مخ���رج العمل حتدث معها أكثر من مرة 
حتى تلتزم مبواعيد التصوير ولكنه فوجئ بها تهدده 

باالنسحاب من العمل وعدم استكمال التصوير.
يذك��ر ان مسلسل » مذكرات سيئة السمعة« يشارك 
في بطولته س���وزان جنم الدين وخالد زكي وس���لوى 
خطاب ومحمد اجلندي وحس���ن اإلمام وتأليف محمد 

مسعود.

)فريال حماد( لقطة جماعية ألسرة البرنامج املذيعة حبيبة العبداهلل

.. مع بطالت مسلسل »أم البنات«

من أغاني عبداهلل الرويشد؟

أ ـ قمرين.

ب ـ مجموعة إنسان.

ج ـ اعفيني.

يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

أكثر من جائزة للمشاركين
في »اربح مع زين«

مفرح الشمري
عبر مستمعو البرنامج اليومي 
»اربح مع زين« الذي يبث حاليا 
عبر اثي���ر »كويت FM« برعاية 
»األنباء« عن س���عادتهم بعد ان 
ابلغتهم مذيعة البرنامج حبيبة 
العبداهلل بأنهم لديهم احلق في 
الفوز بأكثر من جائزة من البرنامج 
ارق���ام »تلفوناتهم«  ما دام���ت 
موجودة ف���ي »الكمبيوتر« الن 

هذا البرنامج منهم وإليهم.
مفاجآت العرض

ذك���رت املذيع���ة حبيب���ة 
العبداهلل بن���اء على توصيات 
العام للبرنامج علي  املش���رف 
حي���در أن هن���اك مفاجآت غير 
متوقعة للمشاركن مع انطالق 
الذي  معرض »زين« وشركائها 

سينطلق في ال� 22 اجلاري حيث 
طلبت م���ن جميع عمالء »زين« 
االس���راع بارس���ال »املسجات« 
للف���وز بهذه املفاج���آت املقدمة 
من »زين« والش���ركات الراعية 
للبرنامج »األنباء«، »شركة كون 
سبت للهواتف«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »صالون كتوركت«، 
»اجلوثن غاليري«، »الفايز للعود 
والعط���ور« باالضافة الى فندق 
»سفير انترناشيونال« الذي انضم 
الى الشركات  مساء امس االول 

الراعية للبرنامج.
جيب فوسفوري

احدى املتصالت طلبت ان يكون 
»جيب االودي« الذي تتمنى الفوز 
به لونه »فوسفوري« حتى تكون 

متميزة في شوارع الديرة.

فاطمة عبدالرحيم: »للحياة ثمن«
مفرح الشمري

بعد انتهائها من تصوير حلقاتها اخلاصة في مسلسل »املزواج« مع املمثل 
محمد الصيرفي والذي يقع في 30 حلقة منفصلة عادت النجمة البحرينية 

فاطمة عبدالرحيم إلى بلدها للدخول في لوكيشن تصوير مسلسلها اجلديد 
»للحياة ثمن« الذي جتسد فيه دور البطولة لفتاة دفعت حياتها ثمنا 

ملن وقفت معهم حيث سيشاركها في هذا العمل عدد من الفنانن 
مثل منى عبداملجيد ووفاء مكي ومشعل اجلاسر ومروة محمد، 

باإلضافة إلى الفنانن القديرين غامن الصالح واس���مهان 
توفيق ويتص���دى الخراجه االردني برجس العمراني 
الذي تعاونت معه س���ابقا خالل مسلسل »االعتذار« 

للمنتج عبدالعزيز الطوالة.
املسلسل يعتبر باكورة اإلنتاج الدرامي للمنتجة 
البحرينية فاطمة املير مديرة اعمال النجمة املعتزلة 
زينب العسكري سابقا من خالل مؤسسة انتاجها 
»أيكون« بعدما جنحت جتربتها األولى في اإلنتاج 
املسرحي من خالل مسرحية »وناسة« التي كانت 
بطلتها النجمة فاطمة عبدالرحيم وحققت جناحا 

كبيرا عند اجلماهير اخلليجية.
من جانب آخر ستتعاون املنتجة فاطمة املير 
مع فاطمة عبدالرحيم لتقدمي فوازير رمضانية 

سترى النور في 2011 حتت عنوان »أفراح 
الشعوب« أو »فوازير فاطمة عبدالرحيم« 

حيث جاء اختيار املير لفاطمة بعدما 
اكتشافها للجوانب االستعراضية 

الت���ي متلكه���ا عبدالرحيم 
وذلك عندما ادت  دورها 
في مسرحية »وناسة« 

التي نالت استحسان 
حض���ر  م���ن  كل 

املسرحية.

    بشار جاسم
تصور النجمة مرام مشاهدها األولى في مسلسل »املنقسي« 

من تأليف احمد جوهر وإخراج احمد البيلي.
وعن هذا العمل تقول انا سعيدة باملشاركة في هذا العمل 
التراثي وذلك ما عودنا عليه النجم احمد جوهر حيث 
ان معنى اس���م »املنقسي« هو نوع من أنواع السمك 

الذي يعيش في الطن.
أما عن دورها في املسلسل فتقول شخصيتي 
بالعمل هي الزوج���ة الطيبة التي تقف بجانب 
ش���خصية زوجها القوية ف���ي أصعب ظروفه 
وحتصل لها العديد من الظروف الصعبة، والعمل 
من بطولة العديد من النجوم منهم غامن الصالح 
واحمد جوهر ومحمد املنيع وعبدالرحمن العقل 

واحمد ايراج ومها محمد وشهاب حاجية.
وعن جديدها فتقول: انتهيت قبل ايام من تصوير 
مسلس���ل »عواطف« مع الفنانة القديرة حياة الفهد، 
والعمل من تأليف هديل املرجان واخراج نور الضوي، 
وأجسد في هذا العمل دور شقيقة الفنانة حياة حيث 
إنني عنيدة وراسي يابس ودائما ما اقف ضد كالم اهلي، 

وسيعرض العمل قريبا على شاشة ابوظبي.
اجلدير بالذكر ان مرام وقعت مؤخرا عقدا مع الفنانة 
سعاد عبداهلل في مسلس���ل »زوارة خميس« وعقدا مع 
املنتج محمد دحام في مسلس���ل »ساهر«... ما شاء اهلل 

ربنا يزيد ويبارك.

تشارك سعاد »زوارة خميس« ودحام »ساهر الليل«

مرام طيبة مع جوهر وعنيدة مع حياة

النجمة البحرينية 
فاطمة عبدالرحيم


