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مطرب عربي مشهور جدا جدا طلب 36
مبلغ 200 ألف دوالر مقابل إحيائه حلفل 
خاص في بلد عربي ألنه يبي يعوض 
خسارة ألبومه األخير، واملصيبة انه 
للحني عباله »عمره« صغير وللحني 

طبيعي يناقز على املسرح!

»ممثلة مخضرم����ة وقديرة« 
للحني حتش في زميالتها املمثالت 
اللي داميا يطلبونها في مسلسالتهم 
وهاملمثلة معروفة باملشاكل وطولة 
اللسان.. وعلى قولة املثل »ام ناصر 

لسان طويل واحليل قاصر«!

عمر حش
يعرض على شاشة تلفزيون الكويت 
برنامج اس����مه »فوكس« ويس����تعرض 
الفنانني وأغلب األخبار مأخوذة  أخبار 
من اإلنترنت واملشكلة انها غلط والطامة 
الكب����رى ان البرنامج يعدونه اثنني من 

املعدين.. صچ متعوب عليه!

فوكس

الفنان القدير عبداإلمام عبداهلل 
في أحد أعماله الفنية

الفنانة القديرة حياة الفهد

نيكول سابا

لقاء سويدان

سعد الصغير

علي حيدر   )فريال حماد(حبيبة العبداهلل في البرنامج 

عبداإلمام.. أصيل وطّيب في »ليلة عيد«
ينقذ صديقه من عصابات »زمن مرجان«

                 عبدالحميد الخطيب
بعد جناحه في أداء دور الزوج السّكير الذي يهمل أسرته ويسبب لها املشاكل نتيجة 
تصرفاته في مسلس���ل »نور في س���ماء صافية« مع الفنانة القديرة س���عاد عبداهلل 
ونخبة من الفنانني الش���باب، يباش���ر الفنان القدير عبداالم���ام عبداهلل تألقه من 
خالل االدوار املتميزة، وذلك من خالل مشاركته مع الفنانة القديرة حياة الفهد 
في مسلس���لها اجلديد »ليلة عيد« ويش���اركهما نخبة من أملع النجوم. وعن 
العمل قال: أم س���وزان أعمالها دائما متميزة وهذه ليس���ت أول مرة أعمل 
معها والعمل اجتماعي يناقش مرحلتني، االولى قبل نكسة 67 والثانية 
بعدها والتقدم التكنولوجي وتغير الثقافات ابان هذه الفترة املهمة في 

تاريخ العرب.
وأضاف: أجسد في »ليلة عيد« شخصية انسان طيب أصيل يهتم 
بكل شؤون احلي الذي يعيش فيه ويعتبره اجلميع مبنزلة قائد لهم 

ودائما يأخذون مشورته في كل كبيرة وصغيرة.
من جانب آخر، يشارك عبداالمام مع النجم طارق العلي في املسلسل 
الكوميدي اجلديد »زمن مرجان« من انتاج وتأليف امين احلبيل وانتاج شركة 
فروغي لالنتاج االعالمي واخراج مازن اجلبلي ويشاركهم نخبة من أملع النجوم 
واملسلسل سيعرض في ش���هر رمضان املقبل. وقال عن دوره: أجسد دور شخص 
مسالم ال يحب املشكالت، لكن الظروف توقعه أمام احدى العصابات التي أوقعت 
بصديقه وأدخلته السجن، فيحاول انقاذه، وبالفعل يستطيع االيقاع بهذه 

العصابة وزجها بالسجن واخراج صديقه من هذه املشكلة.
اجلدير بالذكر ان الفنان القدير عبداالمام عبداهلل شارك 
في العديد من االعمال التي القت صدى كبيرا بني الناس 
ومنها املسلسل املصري »بيت املغتربات« وهو سباعية 
من تأليف خالد محيي الدين، وإخراج محمد عوض، 
وشارك فيه مع: جنوى فؤاد، يوسف داود، صبري 
عبداملنع���م، واميان ايوب، وم���ن جنوم البحرين 
فاطمة عبداهلل، حيث يناقش املسلس���ل قضية 
الفتيات املغتربات والعقبات التي تصادفهن خالل 
اقامتهن في دار للطالبات املغتربات من شتى 
البلدان، من خالل ادائه لدور انسان ميسور 
احلال تتعرض ابنت���ه للخطف من احدى 
العصابات التي دأب���ت على خطف أبناء 
االثرياء، البتزازهم ماديا مقابل عودتهن، 
لتبدأ العصابة بعد ذل���ك في ابتزازه 
نظير مبلغ ضخم مقابل اعادة ابنته 
كما شارك من قبل في فيلم »كباريه« 

ومسلسل »قصة األمس«.

يقول املثل:
اذا طاح اجلمل كثرت: 

أ – جيوبه
ب – عيوبه

ج – سكاكينه

نيكول تكشف فساد »طلبة هريدي«

قصة حب تجمع لقاء مع »مطوة« الحرامي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يتوقع ان تطرح الفنانة 
نيكول س����ابا أغنية حتمل 
عنوان »كفاية عليك« قريبا 
وه����ي من كلمات الش����اعر 
الغنائي أمير طعيمة وأحلان 
محمد يحيى وتوزيع توما، 
كما تعقد جلسات عمل مع 
عدد من الشعراء وامللحنني 
ألبومها  الختيار أغني����ات 
الغنائي اجلديد الذي تنوي 
طرحه الصيف املقبل، حيث 
انتهت نيكول من تسجيل 
أغنيتني باللهجة اللبنانية، 
األول����ى بعن����وان »احلب 
ممنوع« وأغنية »مكتوب«، 
واألغنيتان ضمن مسلسلها 
اللبنان����ي اجلدي����د »احلب 
املمنوع« الذي تعرضه قنوات 
»إل.بي.سي«. أما على صعيد 
التمثيل فتش����ارك نيكول 
سابا في مسلسل تلفزيوني 
جديد يحمل عنوان »طلبة 
هريدي« حيث جتتمع فيه 
مع محمد رجب وعال غامن 
وأحمد راتب وهنا شيحة. 
ويتناول املسلسل االجتماعي 
الدرامي السياسي، محاربة 
رجال األعمال للفس����اد في 

املجتمع املصري.

الفنان����ة لقاء  تش����ارك 
سويدان في عرض مسرحية 
»ملك الشحاتني« مع الفنان 
س����امي الع����دل ومحم����ود 
اجلندي وريكو وجنوى فؤاد. 
املس����رحية للراحل جنيب 
سرور وإخراج محمد اخلولي 
وتقدم فيها شخصية فتاة من 
حارة شعبية تدعي »أملظ« 
ابنة ملك الش����حاتني التي 
تنشأ قصة حب بينها وبني 
»مطوة« احلرامي. من جانب 
آخر، س����افرت الفنانة لقاء 
سويدان إلى رومانيا مع أسرة 
مسلس����ل »اغتيال شمس« 
لتصوير املشاهد اخلارجية 
حيث جتس����د في املسلسل 
شخصية »مارو« وهي فتاة 
لبناني����ة تعيش في أميركا 
وتعمل في إحدى املنظمات 
التابعة للمافيا العاملية ويتم 
جتنيدها حملاولة استقطاب 
العالم املصري لتش����تري 
منه االختراع الذي توصل 
إليه بزيادة محصول القمح 

للنصف.

سجلت أغنيتين من ألبومها الجديد

تعمل في إحدى المنظمات التابعة للمافيا

سعد الصغير ينجو 
من السجن

قض����ت محكم����ة اجلنح 
الدقي  املس����تأنفة مبنطق����ة 
)غرب القاهرة( بتغرمي املطرب 
الشعبي س����عد الصغير 300 
جنيه، وإيقاف عقوبة احلبس 
الص����ادرة ضده ف����ي واقعة 

»الكليب الفاضح«.
وتعود أح����داث القضية 
املثيرة ال����ى نهاية العام قبل 
ألقت أجهزة  املاضي عندم����ا 
األمن مبحافظة اجليزة املصرية 
القبض على املطرب الشعبي 
سعد محمود حنفي )32 سنة( 
وشهرته سعد الصغير وراقصة 
شعبية تدعى والء سيد محمود 
)24 سنة( وشهرتها وعد بعد 
انتش����ار مقاطع ڤيديو كليب 
على اإلنترنت تظهرهما وهما 
ميارس����ان أعم����اال فاضح����ة 
وحركات جنس����ية مثيرة في 

احد األفراح.

قيمة جوائز »اربح مع زين« تتضاعف غدًا
مفرح الشمري

وعد املشرف العام لبرنامج »اربح مع زين« االذاعي علي حيدر 
مس����تمعي كويت FM خصوصا عمالء »زين« بالعديد من املفاجآت 
السارة مع انطالق معرض »شركاء زين« غدا في أرض املعارض حيث 
ستكون قيمة اجلوائز املقدمة لهم مضاعفة حتى نهاية اقامة املعرض 
مطلع الش����هر املقبل. واضاف قائال: املشاركون في احللقات املقبلة 
من برنامج »اربح مع زين« سيش����عرون بالفرق الكبير من ناحية 
قيمة اجلوائز التي س����يقدموها »شركاء زين« لهم وذلك إلسعادهم 
ورس����م االبتس����امة على محياهم خاصة وان »زين« حريصة على 
تقدمي األفضل لعمالئها سواء املش����اركون في البرنامج أو مرتادو 
معرضها الذي سينطلق غدا في صالة رقم 4 بأرض املعارض مبنطقة 
مشرف. وطالب حيدر من مس����تمعي كويت FM وخصوصا عمالء 
»زين«  باالس����تعجال بإرسال مس����چاتهم للبرنامج سواء لإلجابة 
عن السؤال اليومي املوجود في جريدة »األنباء« أو أثناء متابعتهم 
لفقرات البرنامج الذي تقدمه املذيعة حبيبة العبداهلل وذلك للفوز 

باجلوائز التي ستكون مفاجأة للجميع.
يذكر ان برنامج »اربح مع زي����ن« يبث على أثير محطة كويت 
FM برعاية »األنباء« و»زين« و»س����وكر س����بورت سنتر« وشركة 
كون س����بت للهواتف و»منتزه خليفة الس����ياحي« و»الفايز للعود 
والعطور« و»صالون كتوركت« و»ايه ون لتأجير السيارات« و»تيلي 
سني« و»مطعم سيبريز بفندق سفير انترناشيونال وهو من اخراج 

نايف الكندري.

يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

سـوزان  أم  أعمـال 
دائمـًا متميـزة وتناقش 
في مسلسلها الجديد فترة 
مهمة مـن تاريـخ العرب


