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مخرج يعتق���د أنه من 36
مخرج���ي »الروائع« قاعد 
اللي  أن���ه أعماله  يتحدى 
صورها هاأليام راح تاكل 
كل األعمال.. اهلل يرحم أيام 

زمان!

روائع
مذيعة »بررت« غيابها 
البرامج بأنه  عن تق���دمي 
املسؤولني في القناة اللي 
تشتغل فيها مو معطينها 
فرص���ة.. ص���چ منك���ر 

حسنة!

غياب
ممثل���ة كان »ودها« 
انها متثل مع جنم كبير 
بس النه مخارج احلروف 
عندها غلط اس���تغنوا 
عنها.. دشي دورة باللغة 

وبعدين مثلي!

حروف

مفرح الشمري
وعد املشرف العام للبرنامج 
اليومي »اربح مع زين« علي حيدر 
مستمعي »كويت FM« وخصوصا 
عمالء »زين« بالعديد من املفاجآت 
بعد انطالق معرض »ش����ركاء 
زين« الذي سيمنح الفرص لهم 
بالف����وز بجوائز قيم����ة تقدمها 
العرض  الشركات املشاركة في 
الذي سيستمر حتى مطلع الشهر 
املقبل في صالة 8 بأرض املعارض 
مبنطقة مشرف. وأضاف حيدر ان 
النجمة اللبنانية اليسا واملطرب 
ماجد املهندس سيكونان ضيوفا 
على برنام����ج »اربح مع زين« 
في حلقاته املقبل����ة، طالبا من 
البرنامج االكثار  املشاركني في 
من ارسال املسجات حتى يتسنى 
لهم الفوز باجلوائز التي ستكون 
مفاجأة للجميع. يذكر ان برنامج 
»اربح مع زين« يبث عبر أثير 
»كوي����ت FM« برعاية »األنباء« 
و»زين« و»سوكر سبورت سنتر« 
و»شركة كون سبت للهواتف« 
و»تيلي سني« و»منتزه خليفة 
الس����ياحي« و»الفاي����ز للعود 
والعطور« و»صالون كتوركت« 
و»مطعم سبيريز بفندق سفير 
انترناش����يونال« و»اجلوث����ن 

غاليري«.

إليسا والمهندس ضيوف »اربح مع زين«
يبث يومياً عبر أثير »كويت FM« برعاية »األنباء«

)فريال حماد( أسرة برنامج »اربح مع زين« 

تشييع الفنان فيحان العربيد صباح اليوم
يشيع جثمان الفنان 
الراحل فيحان العربيد 
ال���ى مث���واه االخير 
اليوم مبقبرة  صباح 
الصليبخات وذلك بعد 
وصوله مساء امس إلى 
البالد على منت طائرة 
اخلط���وط اجلوي���ة 

الكويتية.
يذك���ر ان الفن���ان 
الراحل فيحان العربيد 
ق���د انتكس���ت حالته 
الصحي���ة وتدهورت 
في احد املستشفيات 
بالعاصمة البريطانية 
الذي كان يعالج على 
نفق���ة نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ جابر  الدفاع 

املبارك.
وقد نعت اس���رة 
فرقة املسرح الشعبي 
الفقيد ألنه يعتبر من 
مؤسس���يها، س���ائلة 
املولى عز وجل ان يلهم 
اهله واحباءه الصبر 

والسلوان. 

سمير عارف

سمير عارف يحضّر لـ »طاش ما طاش«
الس���عودي  اليزال املخرج 
سمير عارف في طور التحضير 
وقراءة النصوص املعدة لتصوير 
»طاش ما طاش« الذي يشارك 
فيها نخبة من املؤلفني الشباب، 
مؤك���دا أن أمامه الوقت الكافي 
للوصول للصيغة النهائية التي 
تظهر به���ا احللقات ال� 7 التي 
رشح إلخراجها بعدما نال ثقة 

القصبي والسدحان.
ومن املتوقع تصوير أولى 
ه���ذه احللقات بعد ش���هر من 
اآلن بع���د ان مت اعتم���اد كل 
القصبي  الفنانني ناص���ر  من 
وعبداهلل الس���دحان ويوسف 
اجل���راح وعبداإلله الس���ناني 
كشخصيات رئيسية في عدد 

من هذه احللقات.

ميزانية كبيرة، باالضافة الى 
عدد من النج���وم مثل وائل 
شرف، حسني املنصور، أمل 

عرفة وعباس النوري.
س��معت ان��ك تب��ي تفتح 

محطة فضائية؟
هذا الكالم صحيح، وسترى 
النور في مطلع أكتوبر املقبل، 
وهما محطتان األولى بعنوان 
»الساري« تختص باألعمال 
الدرامية وبرامج املس���ابقات 
والثانية بعنوان »تي ڤي بنك« 
وهي تختص بإعالنات البنوك 
واخلدم���ات التي تقدمها تلك 

البنوك لعمالئها.

البشر يبقون حتت األنقاض 
وبالت���وازي م���ع محاوالت 
إنقاذه���م يرصد املسلس���ل 
حياة من هم حتت األنقاض 
باس���تخدام تقنية »الفالش 

باك«.
متى تنوون تصويره؟

خ���الل األي���ام املقبل���ة 
وس���يصور في أحد األحياء 
الش���عبية في دمشق بعد ان 
إنتاجي  فتحت فرعا لشركة 
هناك وتدير هذا الفرع الفنانة 
السورية صفاء سلطان التي 
س���تكون إحدى بطالت هذا 
الذي خصصت له  املسلسل 

حاليا نشد الرحال لتصويره 
في أوكرانيا وبعد حصولنا 
على ممثل ترك���ي بديل عن 
دانيال سنعاود التصوير في 
تركيا وانا ما احب االستعجال 
في عملي الذي أريده ان يطبخ 
على نار هادئة حتى يستقبله 

املشاهد بكل أريحية.
وماذا عن »بعد السقوط«؟

»بعد السقوط« مسلسل 
اجتماعي كتبه غسان زكريا 
ويتص���دى إلخراجه س���امر 
برقاوي وت���دور أحداثه بعد 
انهي���ار مبنى مؤل���ف من 6 
العديد من  طوابق يس���كنه 

الذي  الفنان  وبإذن اهلل أجد 
يحمل مثل مواصفات دانيال 
حتى ان كلفن���ي ذلك كثيرا 
ألن املهم عندي أن أكون عند 
كلمتي في إجناز هذا املسلسل 
الذي يحكي قص���ة حقيقية 
ويشارك فيه نخبة من النجوم 
اخلليجيني والعرب وهو من 
اخراج عمار رضوان وتأليف 

حافظ فرقوط.
طيب وين وص��ل تصوير 

املسلسل؟
املسلسل يسير تصويره 
بخطى ثابتة فبعد ما أنهينا 
تصويره في الكويت ولبنان 

مفرح الشمري
كشف املنتج رزاق املوسوي 
انه يبحث حالي���ًا عن بديل 
للفنان التركي دانيال املشارك 
معه في مسلسل »يا صديقي« 
بعد ان تعرض حلادث سير 
في العاصمة التركية قبل أيام 
ونتجت عنه إصابات خطيرة 
في قدميه، األمر الذي يتطلب 
منه الراحة التامة في منزله 
ملدة طويلة حتى ال تتضاعف 
تلك اإلصابات. وأشار الى انه 
سيغادر الى تركيا في غضون 
األيام املقبلة لالطمئنان على 
الى  صحة دانيال، باالضافة 
البحث ع���ن فنان تركي آخر 
مبواصفاته يجيد اللغة العربية 
حتى يشاركه في تصوير »يا 
صديقي« بعد ان إلغاء مشاهد 
دانيال الذي يلعب دورا مهما 
في املسلسل، والذي صور منه 
العديد من املشاهد املهمة حيث 
يشارك معه نخبة من النجوم 
العرب مثل مادلني طبر ومحمد 
رياض وصفاء سلطان وطيف 

وحسني املنصور وغيرهم.
وق���ال املوس���وي: تأملت 
كثي���را بعد إبالغ���ي بحادث 
السير الذي تعرض له دانيال 
ولكن ال اعتراض على قضاء 
اهلل، خاصة ان احلادث أزعج 
أسرة مسلسل »يا صديقي«. 
»األنباء« دردشت مع املوسوي 

فإلى التفاصيل: 
  يعن��ي راح يتأخ��ر إجناز

»يا صديقي«؟
 إن شاء اهلل ما يتأخر ولكن 
الذي حصل ليس من أيدينا 

الموسوي: إصابة دانيال أزعجت أسرة »يا صديقي«
يستعد لتصوير »بعد السقوط« وإطالق محطتين األولى »الساري« والثانية »تي ڤي بنك«

دانيال التركي يضحك مع محمد رياض ومادلني طبر جنوم »يا صديقي«

صفاء سلطان املنتج رزاق املوسوي

يقول املثل:
عط اخلباز خبزه لو أكل ...
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