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مذيعة في التلفزيون 22
انه عندها  »بّشروها« 
اس���بوعي  برنام���ج 
اليديدة بس  بالدورة 
طل���ع هالش���ي كالم 

فاضي.. اهلل يعينچ!

ممثل ما »س���مع« 
توجيهات مخرج عمله 
اللي طرده من  اليديد 
اللوكيشن ألنه احلبيب 
يايلهم متأخر.. اللي ما 

يطيع يضيع!

كالم طرد
مطرب »فصل« على 
شاعر غنائي طلب منه 
انه يغني من كلماته 
غصب م���ع انه الكالم 
اللي كاتبه عادي.. زين 

سويت!

غصب

فضل شاكر هالل فرحات مدير التسويق في»X - سايت« مع جيجي المارا مدير أعمال نانسي عجرم

عبدالحميد الخطيب
اكد هالل فرح�����ات مدير التس��������ويق في 
»X - س���ايت« من إلكتروني���ات الغامن ان فكرة 
اقامة مهرجان غنائي ضخم جاءت لتقدمي شيء 
مميز وحضاري لعمالئهم في الكويت، مشيرا الى 
ان »X - سايت« قد ابرمت اتفاقا يحيي مبوجبه 
جنما الغناء العربي نانسي عجرم وفضل شاكر 
حفال غنائيا وقد وقع فرحات االتفاق مع جيجي 
المارا مدير أعمال نانس���ي، وطوني عازار مدير 

أعمال فضل.
واض���اف قائال: كانت لدينا خي���ارات كثيرة 
للفنانني الذين سيشاركون معنا وبالفعل استقر 
القرار على جنمني كبيرين لهما جمهورهما ومن 
خاللهما نكرم عمالءن���ا ومنيزهم عن غيرنا من 
الش���ركات االخرى، ملمحا الى ان دخول احلفل 
سيكون بناء على ش���راء العمالء بقيمة معينة 

من الكترونيات الغامن وبالتالي يحصلون فورا 
على التذكرة. 

وتاب���ع: تأتينا اتصاالت م���ن اكثر من اجتاه 
واجلميع يهنئنا على الفكرة خصوصا انها املرة 
االولى التي يقام فيها حفل بهذه الضخامة بدون 
بيع تذكرة واحدة والتذاكر فقط لعمالئنا، مشيرا 
الى ان االقبال في االسبوع االول من العرض كبير 

وفاق التوقعات وأنه في ازدياد.
 X« واستطرد:احلفل ميثل فرصة فريدة لعمالء
- سايت«، كونه يجمع للمرة األولى بني نانسي 
عجرم وفضل شاكر على مسرح واحد في الكويت، 
مؤكدا ان »X - سايت« قد خصصت أكثر من 10000 
تذكرة، ما يجعل من احلفل أضخم مهرجان غنائي 
تشهده الكويت على اإلطالق. واضاف: مكان احلفل 
سيكون في ساحة كبيرة داخل املدينة الترفيهية 
حيث سيتم بناء مسرح كبير ومدرجات للجمهور 

الذي سيحضر احلفل من عمالء »X - سايت« وهناك 
جلنة تنظيم ضخمة مكونة من نحو 300 شخص 
للوصول باحلف���ل الى بر االمان وذلك بالتعاون 
مع اجلهات الرسمية التي ستكون متواجدة مثل 

الداخلية واالسعاف واالطفاء.
وعن موعد اقامة احلفل قال فرحات: سيكون في 
الس����ابع من مايو املقبل حيث سيبدأ املهرجان في 
الثامنة والنصف وسيتم فتح االبواب من اخلامسة 
 X« والنصف ليتسنى استقبال اجلمهور من عمالء
- سايت«. وزاد: قامت »X - سايت« ببناء عالقة 
متينة مع عمالئها على مدى سنوات طويلة، شكلت 
خاللها ملتقى فريدا للتكنولوجيا احلديثة واملتعة 
األكيدة. وميثل ه���ذا احلفل خطوة جديدة نقوم 
بها إلضفاء املزيد من البهجة على قلوب عمالئنا 
األوفياء، وقال: نحن فخورون لكوننا جزءا من 
هذا احلدث الفريد الذي يجمع بني النجمني نانسي 

عجرم وفضل شاكر.
وانه���ى هالل ف�����رحات 

 - X« مدير التسويق في
س���ايت« حديثه قائال: 
انها فك���رة دعائية من 
خالله���ا نظه���ر مدى 
حرصن���ا على رضاء 
العمي���ل ويهمنا ان 
ننفذ االفكار املميزة 

الكوي���ت بحيث  تختلف ف���ي 
عن باقي الش���ركات ونتمنى ان 
نرضي عمالءنا دائما، وملزيد من 
املعلومات ميك���ن زيارة فروع 
»X - سايت« من الكترونيات 
الغامن املنتش���رة في جميع 

ارجاء الكويت.

يجتمعان معاً ألول مرة في مهرجان غنائي ضخم في 7 مايو المقبل نانسي عجرم

إقبال كبير من عمالء »X - سايت«
 على حفل نانسي وفضل بـ »الترفيهية«

فرحات: يهمنا  تنفيذ األفكار الدعائية المميزة والحفل فرصة إلضفاء البهجة على قلوب عمالئنا 

هشام سليم
تامر حسني 

محمد السبكي

مشهد من فيلم »مرة أخرى«

محسن جابر ومحمد املجالي بعد توقيع العقد

هشام سليم:
 لست بدياًل ألحد

القاهرة ـ سعيد محمود
نفى الفنان هش����ام س����ليم قبوله 
املشاركة في مسلسل »كليوباترا« بعد 
انسحاب محمد صبحي من العمل، مؤكدا 
انه رفض القيام بشخصية »يوليوس 
قيصر«. وأشار الى انه بالفعل عرض 
عليه املشاركة في العمل، ولكنه رفض 
ألنه لي����س بديال ألحد، ولكنه يكتفي 
حاليا بتصوير مسلسله اجلديد »اختفاء 
سعيد مهران« الذي بدأ تصويره مؤخرا. 
وفي الوقت نفسه، نفى هشام سليم 
ان يكون مسلسله اجلديد اعادة لتقدمي 
فيلم »اللص والكالب« للراحل جنيب 
محفوظ، مؤكدا ان التشابه الوحيد هو 
ان بطل املسلسل يحب شخصية شكري 

سرحان في فيلم »اللص والكالب«.

جابر والمجالي »عرب ستار« باألردن
 دمشق ـ هدى العبود  

يستعد املخرج السوري الشاب 
جود س����عيد لالنطالق بتصوير 
فيلم س����ينمائي جدي����د وضع له 
الس����يناريو بنفسه حتت عنوان 

»أعراس اخلريف«.
وسيتعاون مع سعيد في إخراج 
الفيلم كل من لبنى مشلح واللبناني 
س����يمون الهبر الذي حقق فيلمه 
الوثائقي »سمعان بالضيعة« جناحا 

الفتا العام املاضي.
ويس����تعرض الفيلم العالقات 
الس����ورية � اللبناني����ة بأبعادها 
االجتماعية بعيدا عن طرح وجهات 

النظر السياس����ية، وهو امت����داد لفيلم »مرة أخرى« 
الذي حصد جائزتني رئيس����يتني في مهرجان دمشق 
السينمائي الدولي عام 2009، ويقوم ببطولة الفيلم 

املمثل السوري قيس الشيخ جنيب 
في جتربته السينمائية الثالثة بعد 
»الهوية« و»مرة أخرى«.وتناولت 
قصة فيلم م����رة أخرى حلظتني 
تاريخيتني هما بداية االجتياحات 
اإلسرائيلية لبيروت والتي تتمثل 
في إقامة احل����زام األمني )1978( 
إلى بي����روت )1982(،  والوصول 
واللحظة الثانية االجتياح اجلوي 
عام )2006( وكان عبارة عن حكاية 
لعائلة سورية مؤلفة من أب وابنه، 
األب كان أحد السوريني املوجودين 
في لبنان فاستعرض الفيلم حكايته 
وابنه الصغير بني عامي 1982 و1995 
واحلكاية الثانية تدور في عام 2006 وهي حكاية االبن 
الذي أصبح مهندسا في أحد البنوك وتروي عالقته 

مع مديرة البنك التي أتت من لبنان. 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مت في العاصمة االردنية التوقيع على 
عقد انتاج برنامج »عرب ستار« بني رئيس 
مجلس االدارة ملجموعة قنوات مزيكا محسن 
جابر واملنتج محمد املجالي صاحب مؤسسة 

األمل االردنية لالنتاج الفني. 
وكان املجالي استضاف محسن جابر 
ونقيب املوسيقيني منير الوسيمي وعاصم 
امليناوي ومدير عام قنوات مزيكا هشام 
اجلزار بالعاصمة االردنية عمان، حيث 
جرى توقيع العقد بينهما بحضور عدد 
من الضيوف، كما حضر من االردن املخرج 
ش���اهر احلديد ود.أمين عبداهلل. حيث 
يهدف البرنامج، ضمن الشراكة املصرية 
واالردنية، الى اط���الق أضخم البرامج 
املواهب  التي تعنى باكتشاف  الغنائية 
الفنية في االردن والوطن العربي ضمن 
مسابقة اختيار أفضل دويتو غنائي بني 

شاب وفتاة.

»أعراس الخريف«..األبعاد االجتماعية 
للعالقات اللبنانية ـ السورية برؤية شبابية

السبكي يحذر تامر حسني
القاهرة ـ سعيد محمود

ث���ار املنت���ج محمد 
السبكي في وجه الفنان 
تام���ر حس���ني بعدما 
جتم���ع ع���دد كبير من 
اثناء  اجلمهور حول���ه 
تصوير احد مش���اهده 
في فيل���م »نور عيني« 
حيث طالبه بالعودة الى 
التصوير حتى ال  مكان 
يفقد تركيزه وينتهي من 

تصوير املشهد.
وما كان من تامر اال ان 
ذهب الى مكان التصوير 
معتذرا جلمهوره ووعدهم 
بالعودة عقب انتهائه من 
التصوير. يشارك تامر 
بطولة »نور عيني« منة 
ش���لبي وعمرو يوسف 
والفيلم من اخراج وائل 

احسان.

جود سعيد 


