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انتاج م���ا كان 24 مدي���ر 
»ع���ادل« ف���ي تعامله مع 
املمثالت املشاركات في عمله 
وحاط حيله باللي ما عندهم 
واسطات علش���ان ميشي 

تعليماته.. ارحم ترحم!

ممثل ما »سمع« نصايح 
ربعه اللي قالوله انه ما 
يوقع م���ع احد املنتجني 
اللي للح���ني مو معطيه 
وال فل���س بعد ما خلص 

تصويره.. تستاهل!

تعامل نصايح
ممثل���ة بعدما س���ّوت 
عمليات جتميل في دولة 
عربية »عّبرت« عن استيائها 
النه املنتجني م���ا يبونها 
بأعمالهم النها نقالة حچي.. 

الزين يفرض نفسه!

تجميل

الفنان الكبير أبوبكر سالم

رئيس »روتانا للصوتيات« سالم الهندي

وردة اجلزائرية

)فريال حماد(باقة ورد للمذيعة حبيبة العبداهلل وبجانبها املعد علي حيدر صابر الرباعي

مشهد من مسلسل »باب احلارة 5«بسام املال

املخرج محمد بولندسفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد

يارا

بولند: »مشوار« امتداد
لـ »نجوم على األرض«

»صدفة« يارا ثانياً في استفتاء »لها«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أعلن املكتب االعالمي للفنانة يارا عن حصول اغنيتها 
»صدفة« على املركز الثاني بعد اغنية الفنان محمد عبده 
»االماكن« التي حصدت املركز االول، فيما حلت اغنية 
»توّصا فّي« في املرتبة الثامنة، وذلك في استفتاء أجرته 

مجلة »لها« مبناسبة صدور عددها رقم 500.
االستفتاء تناول افضل عشر اغنيات خالل السنوات 
اخلمس االخي���رة معتمدة على اجابات النقاد وصناع 

املوسيقى في الوطن العربي.

بشار جاسم
يواصل املخرج محمد 
بولند تصوير برنامج 
»مش����وار« وهو امتداد 
لبرنام����ج »جنوم على 
االرض« حيث يعده كل 
من قاسم عبدالقادر، بدر 
الشيباني  الدلح، محمد 
العمل  ورئيس فري����ق 
محمد املسري ويشارك في 
االخراج مع بولند املخرج 

جاسم الهضيبان.
وعن البرنامج يقول 

بولند: »مش����وار« عبارة عن سهرة فنية وهو امتداد 
لبرنامج »جنوم على األرض« لكننا غيرنا الفكرة من 
حيث التق����دمي. الذي يتصدى له كل من املذيعة غادة 
السراج واملذيع راشد الهلفي وتعتمد فكرة البرنامج 
على حوار عن مش����وار الضيف حيث نسلط الضوء 
على الضيف في حلقة او اثنتني، مثلما حدث مع حلقة 
الفنان القدير ابراهيم الصالل التي عرضت الس����بت 
املاضي. ويضيف: سنس����جل هذا االسبوع مع الفنان 
محمد جابر، ومن الضيوف واالس����ماء املقترحة في 
البرنامج احمد اجلاراهلل ومحمد الرميحي وس����مير 
سعيد واحمد الصالح وخالد العبيد ومحمد املنصور 
وعبدالكرمي عبدالقادر وهدى حس����ني وعبداحلسني 

عبدالرضا والعديد من الضيوف.

ثّمن مبادرة الرويشد والهندي لتكريمه.. وألبومه الجديد يحوي 8 أعمال منوعة

أبوبكر سالم يخص جمهوره الكويتي
برائعة فائق عبدالجليل »النت شمس وال أنت فّي«

بيروت – ندى مفرج سعيد 
في إطار اس����تعداده لطرح 
ألبومه اجلدي����د، انتهى الفنان 
الكبير ابوبكر سالم من املرحلة 
التنفي����ذ لعملية  ف����ي  األولى 
التوزي����ع املوس����يقي لالعمال 
وتركيب الك����ورال وااليقاعات 
واملوسيقى فيما سيبدأ االسبوع 
املقبل في مرحلة تركيب الصوت 

واملكساج.
وقد أشار ابوأصيل بحسب 
بيان صادر عن املكتب االعالمي 
ل� »روتانا« ومت توزيعه صباح 
امس، إلى أنه خص أحد اعمال 

ألبومه اجلدي����د جلمهوره في 
الكويت بال����ذات وهو بعنوان 
»النت ش����مس وال ان����ت في« 
م����ن كلمات الش����اعر الكويتي 
الشهيد فايق عبداجلليل واحلان 
امللحن الكويتي الشهيد عبداهلل 

الراشد. 
كما ثمن الفنان أبوبكر سالم 
بادرة سفير األغنية اخلليجية 
الفنان عبداهلل الرويشد ورئيس 
»روتان����ا للصوتيات« س����الم 
الهندي لتكرميه خالل مهرجان 
»ليالي فبراير«، حيث قال: لقد 
سعدت كثيرا حينما كنت مشاركا 

الكويتية  الفنية  التظاهرة  في 
الكبيرة خالل مهرجان »ليالي 
فبراير«، وال يسعني إال أن أقدم 
الش����كر والتقدير للكويت  كل 
وجلمهوره����ا الراق����ي املتذوق 
واحملب لفن ابوبكر وأخص هنا 
بالتحديد سفير االغنية اخلليجية 
عبداهلل الرويشد وسالم الهندي 
رئيس »روتانا« اللذين كانا وراء 
تكرميي عام 2009م في مهرجان 

»ليالي فبراير«.
ان األلبوم  بالذك����ر  اجلدير 
اجلديد للفن����ان الكبير أبوبكر 
س����الم يحتوي عل����ى 8 اعمال 

غنائي���ة جدي���دة لع���دد من 
الش���عراء وهناك أغنيتان من 
أبوبكر  الفنان  كلمات واحلان 
سالم، كما يتضمن األلبوم عملني 
من كلم���ات وأحلان احملضار، 
والول مرة يقدم الفنان ابوبكر 
سالم للساحة الفنية الشعرية 
الشاعر اجلديد علي  الغنائية 
احم���د العوبثاني ف���ي اغنية 
جديدة بعن���وان »رغم اجلفا« 
وهي من أحلان ابوبكر سالم، 
كما يستعد ابواصيل لتصوير 
ڤيديو كليب الشهر املقبل الحدى 

اغاني هذا االلبوم.

المال: عودة أبوشهاب مفاجأة »باب الحارة 5«

انتهى املخرج بسام املال واخيه 
مؤمن املال من تصوير حوالي %60 
من مشاهد »باب احلارة 5« الذي 
سيعرض في رمضان املقبل. وعن 
اجلزء اخلامس قال بس����ام املال: 
يتوقع املشاهد من »باب احلارة« 
جرعة كبيرة من القيم االخالقية 
العالية من خالل منظومة العالقات 
االجتماعية في العمل، والتي لن 
نتراجع عنها أبدا، من جهة اخرى 

هناك العديد م����ن املفاجآت غير 
املتوقعة واملتعلقة بش����خصيات 
العمل، لن أدخ����ل في تفاصيلها، 
فالعمل سيكون في متناولهم منذ 
االول من رمضان على شاشة »إم 
بي س����ي« حيث س����يحافظ على 
مكانت����ه اجلماهيري����ة من خالل 
عنصر التش����ويق والتصاعد في 
االحداث واملفاجآت التي ستكون 
مبنزلة صدمة كبيرة للمش����اهد. 

وحول الع����ودة الى احلارة التي 
غادرها رجالها نتيجة احداث اجلزء 
الرابع قال: انته����ى اجلزء الرابع 
على العديد من اخلطوط الدرامية 
واأللغاز التي حتتاج حلل، اجلزء 
اخلامس واالخير س����يقدم نهاية 
للعديد من هذه اخلطوط ويبقى 
بعضها معلقا لضرورات درامية، 
سيكون هناك عودة الى داخل حارة 

الضبع وبيوتها.

 وعن عودة بعض الشخصيات 
الى العمل، خاصة ان باب العودة 
اليزال مفتوحا أمامها، قال: عودة 
»أبوش����هاب« و»أم جوزيف« هي 

احدى املفاجآت.
وأملح الى ان اجلزء اخلامس من 
»باب احلارة« لن يكون بالتعاون 
الفني مع املخرج مؤمن املال، ألن 
مؤمن املال سيكون شريكا مباشرا 

في اإلخراج.

صابر الرباعي يلتقي وردة 
ويطرح »صرخة« باألسواق

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يضع الفنان التونسي صابر الرباعي اللمسات االخيرة على العمل 
الذي سيجمعه مع الفنانة وردة اجلزائرية في ألبومها املقبل. ويعتبر 
صابر هذا التعاون محطة مفصلية في حياته الفنية، خاصة ان التجربة 

ستثري تاريخه الفني، وتعوضه عن أي طموح آخر.
من جانب آخر يتواجد صابر حاليا بني بيروت والقاهرة وتونس 
واملغرب العربي ومنطقة اخلليج الختيار أعمال حتمل أفكارا جديدة 
أللبومه املقبل، حيث يتوقع ان يقدم اغنيات تونس���ية في ألبوماته 
املقبلة، متمنيا ان تأتي اعماله امتدادا ألس���ماء كبيرة في عالم الغناء 
العربي، كالعندليب االسمر عبداحلليم حافظ مثال، من خالل اختيار 

اغنيات حتمل روح العصر مع احملافظة على الكالسيكية.
يذكر ان الفنان التونسي سجل منذ فترة اغنية »صرخة« وقد تأخر 
في طرحها باالس���واق، رغم انها كانت جاهزة من سنوات. ويعتبرها 
صابر من أهم االغنيات التي قدمها في مشواره وهي اغنية تونسية مت 
تسجيلها منذ عشر سنوات تقريبا، ومن كلمات حامت اجلزامي وأحلان 
محمد عالم وتوزيع محمد عالم وقد غناها في حفالته وس���يطرحها 
قريبا، خاصة انها تعبر عن صرخة سياسية وتناسب الفترة احلالية 

كونها حتمل قيما إنسانية تلمس وجدان املجتمع العربي.

يبث يوميًا عبر أثير »كويت FM« برعاية »األنباء«

مستمعو »اربح مع زين« يهنئون حبيبة بعيد ميالدها
مفرح الشمري

»اللي يبي الزين« يتصل على برنامج »اربح مع زين« هذا النداء وجهته 
املذيعة حبيبة العبداهلل ملستمعي »كويت FM« خصوصا لعمالء »زين«، 
وذلك حتى يفوزوا بجوائزه القيمة، خاصة ان حلقات البرنامج في طريقها 
للنهاية بعد عدة ايام، حيث س����يتم اإلعالن عن الفائز باجلائزة الكبرى 
وهي »جيب أودي« مقدمة من »زين« وذلك بعد فرز األرقام املوجودة في 
»كمبيوت����ر« البرنامج بحضور جلنة رقابية من إدارة اإلعالن التجاري 

بوزارة اإلعالم وعدد من الشركات الراعية للبرنامج.

عيد ميالد

فوجئت املذيعة حبيبة العبداهلل عندما هنأها الكثير من املشاركني 
في البرنامج بعيد ميالدها الذي يصادف »اليوم«، وقد شكرتهم حبيبة 
على هذه التهنئة، خاصة بعد إرس����الهم باقة ورد لها. متمنية ان تكون 
دائما عند حس����ن ظنهم وطالبتهم باإلكثار من إرس����ال املس����جات لعل 
وعس����ى ان يفوزوا باجلوائز املقدمة من معرض ش����ركاء »زين« والتي 
وصفتها ب� »املذهلة«. يذك����ر ان برنامج »اربح مع زين« من إعداد علي 
حيدر وخديجة دش����تي وإخراج نايف الكندري وتنس����يق جميل إقبال 
ورامي الشعار ومحمود عطية ويرعاه العديد من الشركات واملؤسسات 
الوطنية وهي »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة السياحي«، »شركة كون 
سبت للهواتف«، »تيلي سني«، »الفايز للعود والعطور«، »سوكر سبورت 
سنتر«، »صالون كتوركت«، »مطعم سيبريز بفندق سفير إنترناشيونال«، 

»ايه ون لتأجير السيارات«، »اجلوثن غاليري«.

ميشي على رأسه وينطق بال لسان:
أ ـ املسمار.
ب ـ القلم.
ج ـ الهواء.

غادة السراج


