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بعد ما عطى رقم تلفونه 
ملغنية شابة عرض عليها 
املســــاعدة وصاحبتنـــــا 
حرقتـــه  صدقـــت  مـــا 

باالتصاالت.. تستاهل!

املذيعة اللي صايرة ممثلة 
هااليام متشي وتسولف انه 
احد املنتجني العرب »زكاها« 
علشان تكون معاه في فيلمه 
السينمائي اليديد.. خـيـــر 

ان شاء اهلل!

اتصاالت تزكية
مدير انتاج كان له »الفضل« 
على عدد من املمثالت هااليام 
متضايـــق النـــه هاملمثالت 
انــه  مطلعني عليه اشاعات 
مو محترم معاهـــم.. ماكو 

دخان من غير نار!

إشاعات

يســــتعد الفنان ملحم زين لتصوير 
أغنيته األخيرة »كان صديقي« مع املخرج 
فادي حداد في ثالث تعاون معه، في هذا 
الوقت، تأجل موعد صدور ألبومه اجلديد 
الى سبتمبر املقبل ولهذا السبب سيختار 
إحدى أغنيات األلبوم ويطرحها بشكل 
منفرد في فصل الصيف على ان يصورها 
ايضا على طريقــــة الڤيديو كليب، على 
صعيد احلفالت، تنتظر ملحم سلســــلة 
حفالت في األردن، خالل الشــــهر املقبل. 
وينطلق نهاية الشهر نفسه الى الواليات 
املتحدة األميركية إلحياء سلسلة حفالت 

ملحم زينفي أكثر من والية.

هيثم أحمد زكي

غريس ديب

مي كساب

الساملية
من مناطق محافظة:

أ ـ العاصمة 
ب ـ األحمدي

ج ـ حولي

مي كساب تغرق في ترعة

ملحم زين في جولة أميركية

القاهرة ـ سعيد محمود
كادت الفنانة مي كساب تفقد حياتها، وذلك خالل تصويرها احد مشاهد 
مسلسلها التلفزيوني اجلديد »سنوات احلب وامللح«، حيث كانت تقوم 
بأداء مشــــهد غرق السيارة وهي بداخلها وبالفعل غرقت السيارة داخل 
ترعة شبرامنت بعمق 2 متر، وعلى الفور تدخل فريق اإلنقاذ إلنقاذ مي 
من الغرق وقد فقدت الوعي بعد إنقاذها وعندما اســــتردت وعيها قالت: 

»انكتبلي عمر جديد«.

من خالل فيلم سينمائي

هيثم زكي ينفي تجسيده شخصية والده

غريس ديب .. »مبروك عليك« للمرة الثانية

القاهرة ـ سعيد محمود
نفى املمثل الشاب هيثم 
أحمد زكي ما تردد خالل 
الفترة املاضية ويتعلق 
باســـتعداده لتجســـيد 
شـــخصية والده الفنان 
الكبير الراحل أحمد زكي 
في فيلم سينمائي جديد 
يجرى اإلعداد له حاليا من 
قبل شركة »جود نيوز« 
التي قامـــت بإنتاج آخر 
أفالم أحمد زكي »حليم« 
الذي لم يقم باستكماله 
حيـــث وّدع عاملنـــا قبل 

االنتهاء منه.
وأكـــد هيثم ان كل ما 
اثيـــر وتردد حـــول هذا 
املوضـــوع ال يوجد أي 
صلة له باحلقيقة حيث 
انه ال يوجد اي مشروع 
سينمائي يجرى اإلعداد له 
يتناول قصة حياة والده 

الفنان الراحل.

بيروت ـ بولين فاضل
بعد انفصالها عن شركة 
»روتانـــا« وقرارها إنتاج 
أعمالها بنفســـها، حتضر 
الفنانة غريس ديب ملجموعة 
من األعمال من بينها أغنية 
خاصـــة بعيـــد األب، كما 
تنوي إعادة طرح أغنيتها 
»مبـــروك عليـــك« باللغة 
اإلجنليزيـــة وتعد ألغنية 
منفردة جديدة تتوقع لها 
الكثير من النجاح، في هذا 
الوقت كشفت غريس عن 
خضوعهـــا حاليـــا لنظام 
ُيفترض ان  غذائي خاص 
تخسر على اثره الكثير من 
الوزن الزائد، وتقول غريس 
انها حتضرت نفسيا على 
مدى شـــهرين قبل اإلقدام 
على هذه اخلطوة، مشيرة 
الى ان جسدها بحاجة الى 
حتســـني وهي تعمل على 

هذا املوضوع.

يبث يوميًا عبر أثير كويت FM برعاية »األنباء«

حبيبة للمشاركين في »اربح مع زين«:
طرشوا مسچاتكم »مو باقي شي«

)فريال حماد(املذيعة حبيبة العبداهلل

مفرح الشمري
تواصل املذيعة حبيبة العبداهلل 
 FM توجيه نداءاتها ملستمعي كويت
خصوصا عمالء »زين« للمشـــاركة 
في برنامجها اليومي »اربح مع زين« 
للفـــوز بجائزته الكبرى املقدمة من 
»زين« وهي ســـيارة جيـــب أودي 
خاصة ان البرنامج يسير في حلقاته 
األخيرة وطالبتهم بإرسال العديد من 
»املســـچات« لتتاح الفرصة لهم في 
السحب النهائي الذي سيجرى بحضور 
مراقبي »اإلعالن التجاري« و»اإلدارة 

املالية« نهاية الشهر اجلاري.

»شركاء زين«

يســــتمر معرض »شركاء زين« 
في تقدمي اجلوائز للمشــــاركني في 
البرنامج وذلك لتحفيزهم على زيارة 
املعرض الذي سينتهي مطلع الشهر 
املقبل ويتضمن العديد من املفاجآت 

اجلميلة لرواده.

توزيع الجوائز

بدأت أســــرة البرنامج بإرســــال 
املســــچات للفائزين بحلقاته وذلك 
لتســــلم جوائزهم مــــن ميديا فون 
الكائنة في منطقة الشــــويخ وذلك 
من العاشــــرة صباحا حتى الثالثة 

عصرا.

أحمد إيراج وشهاب حاجية يلعبان دامة غامن الصالح ومحمد حسن وشهاب حاجية في مشهد من املسلسل

غامن الصالح أحمد جوهر

يعمل في تهريب الذهب بعد توقف بيع اللؤلؤ

أحمد جوهر: من يتعّرض لي »يشوف الويل«
مفرح الشمري

يواصل النجم أحمد جوهر تصوير عمله اجلديد الذي يحمل 
اسم »املنقسي« وهو تأليفه ومن اخراج أحمد البيلي ويشارك 
فيه نخبة من النجوم مثل غامن الصالح ومحمد حسن، باإلضافة 
الــــى أحمد جوهر وأحمد إيراج وشــــهاب حاجية ومرام ومنى 

شداد والبحرينية أمينة القفاص وآخرون.
و»املنقسي« الذي تدور أحداثه في ثالثينيات القرن املاضي 
استحق كاتبه الفنان أحمد جوهر تقدير جيد جدا بعد ان قدم 
النص للجنة الرقابة وذلك ملا يحمل بني طياته الكثير من املعاني 

اجلميلة التي تفتقدها النصوص الدرامية األخرى.
وأكد جوهر لـ »األنباء« ان النص يتحدث عن تهريب الذهب 
بعــــد ان مت زراعة اللؤلؤ الصناعي والذي أدى الى توقف بيع 
اللؤلــــؤ الطبيعي، مؤكدا ان ذلك حدث فــــي ثالثينيات القرن 

املاضي.
وعن اختياره ملفردة »املنقســــي« قال: هو نوع من األسماك 
البحرية التي تعشق الطني وتســــمى باللهجة احمللية »الچم 
العود« وهي من األســــماك اخلطرة وقد مت إطالق اسمها على 

أحد الغواصني ملمارسته الغوص لفترات طويلة في قاع البحر 
وذلك بجمع احملار، وهي سمكة مساملة ألبعد احلدود وخطورتها 
عندما »يتحرش« بها الغواص، وفي املسلسل سيكون دوري 

هكذا فأنا مسالم ولكن من يتعرض لي »يشوف الويل«.
وأشــــار الى أن التصوير يتم علــــى أكمل وجه بعد اختيار 
أحد املواقع األثرية وقام ببناء »فرچان« تراثية مشابهة ألبعد 
مدى لفرچان تلك احلقبة، مشــــيرا الى انه في صراع دائم مع 

»السرايات« التي جتتاح الديرة بني احلني واآلخر.
وذكر جوهر انه يشــــاركه نخبة مــــن النجوم منهم الفنان 
القديــــر غامن الصالح الذي يقوم بدور النوخذة االســــتغاللي 
والفنان القدير محمد حسن يجسد دور النوخذة الذي يساعد 
الناس، باإلضافة الى الفنانة منى شــــداد ومرام وزهرة دعيج 
والفنان شهاب حاجية والفنان أحمد إيراج والبحرينية أمينة 
القفاص وهو من إخراج أحمد البيلي ويســــاعده في اإلخراج 
حيــــدر احلداد بينما املخرج املنفذ أســــامة التركي، أما املكياچ 
فتتصدى له شــــهد واملسلســــل يقع في 30 حلقة مدة احللقة 

الواحدة نصف ساعة.


