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مقدمة برامج »حس���ت« انه 20
فريق عملها ما يحبونها بسّبة 
تدخلها في شغلهم علشان يطلع 
برنامجها بصورة حلوة مثل ما 
تقول.. ما دام ما يحبونچ اعتذري 

عن البرنامج وفچي عمرچ!

مطربة صايرة ممثلة 
»عبرت« عن اس���تيائها 
ملقربني له���ا من تعامل 
املنتج معاه���ا بطريقة 
عجيبة بعد أن رفضت 

طلباته.. اهلل يعينچ!

حب استياء 
ممثلة شابة »فرحانة« 
انها تشارك في عمل رمضاني 
بدور رئيس���ي بس خايفة 
من ردة فعل اجلمهور ألنه 
دورها جريء مثل ما تقول.. 

خير ان شاء اهلل!

خوف

mbc ليلة عيد« على الراي و«

حياة الفهد في »الجليب«
بعد عودتها من تركيا والقاهرة

تقضي الفنانة حياة الفهد اجازتها السنوية في تركيا بصحبة 
بناتها بعد موس���م درامي حافل قضته في تصوير مسلس���ل 
»عواطف« الذي مت عرضه على قناة mbc مؤخرا، كما تس���تعد 
لشهر رمضان لتقدمي مسلسل »ليلة عيد« على قناتي »الراي« 

و»mbc« مبشاركة نخبة من النجوم.
اجلدير بالذكر ان النجمة حياة الفهد ما ان تعود الى الكويت 
بعد اجازتها القصيرة تلك حتى تبدأ بالتجهيز لعملني تلفزيونيني 
تتصدى لبطولتهما وانتاجهما احدهما من تأليفها والذي سيحمل 
اس���م »اجلليب« والذي يتوقع ان تق���وم ببناء مدينة كاملة له 
بسورية اما على صعيد االذاعة فقد انتهت من تسجيل مسلسل 

اتيليه السعادة مع النجم الكبير سعد الفرج.

الفنانة القديرة حياة الفهد

كشفت عن مدى العالقة بينهم وبين راشد الماجد

»الجلسات« في غياب مطربي الكويت.. »وناسة« ناقصة!

الدعوة الى سفير االغنية الكويتية 
الرويش���د وللمطرب  عب���داهلل 
املخضرم سليمان املال واملطرب 
محمد البلوشي وأحمد احلريبي 
وطارق س���ليمان وعبدالعزيز 
الضويحي وعبدالرحمن احلربي 
أمتعوا  الذي���ن  وآخري���ن م���ن 
جماهيرهم اخلليجية من خالل 
جلسات تلفزيون الكويت الشعبية 
التي عرضت في فترة س���ابقة 
بالتعاون مع محطة ال� MBC حتت 

عنوان »الليلة مغنى«؟!
يذكر أن »جلس���ات وناسة« 
س���تختتم حلقاتها ف���ي الرابع 
من الشهر املقبل، حيث سيغني 
في هذه احللقة سندباد االغنية 
اخلليجية راشد املاجد دويتو مع 
املطرب عبداملجيد عبداهلل وكذلك 

مع املطربة منى أمرشا.
ومن املتوقع مشاركة اخطبوط 
الع���ود عب���ادي اجلوهر وخالد 
عبدالرحمن في »جلسات وناسة 
3« بعد مطالبة اجلمهور السعودي 

بذلك.

مفرح الشمري
أثار غياب مطربي الكويت عن 
جلسات »وناسة« الشعبية التي 
 »MBC« �تبثها قناة »وناسة« وال
أس���بوعيا تساؤالت كثيرة لدى 
اجلمهور الكويتي الذي كان يتمنى 
رؤية مطربيه في هذه اجللسات 
التي يش���ارك فيه���ا العديد من 
املطربني اخلليجي���ني والعرب، 
حيث عبروا من خالل املنتديات 
االلكترونية عن استيائهم لعدم 
اختيار أي مطرب كويتي سواء 
من الكبار أو من الشباب للغناء 
في »جلسات وناسة« التي ميلكها 
سندباد االغنية اخلليجية راشد 
املاجد معتبرين ان اجللس���ات 
من غير حضور مطربي الكويت 

»وناسة« ناقصة!
وكشفت مصادر ل� »األنباء« ان 
السبب احلقيقي لعدم دعوة أي 
مطرب كويتي بعد اعتذار املطرب 
الكبي���ر عبدالك���رمي عبدالقادر 
)ألس���باب صحي���ة( يرجع الى 
املاجد  التي جتمع بني  العالقات 

الدعوتني  اكتفى بهات���ني  املاجد 
ملش���اركة مطرب���ي الكويت في 
جلساته والس���ؤال الذي يطرح 
نفسه هو ملاذا لم يوجه »السندباد« 

تكن واضحة في وسائل االعالم 
ويقال ان »بوشعيل« اعتذر عنها 

الرتباطاته الفنية.
واضافت املصادر: رمبا راشد 

 وأشارت املصادر الى ان ثمة 
كالم���ا دار ح���ول توجيه املاجد 
الدعوة ال���ى بلبل اخلليج نبيل 
ش���عيل، اال ان ه���ذه الدعوة لم 

وبعض مطرب���ي الكويت، لذلك 
لم يوجه لهم دعوة للمش���اركة 
بشكل صريح اال للمطرب الكبير 

عبدالكرمي عبدالقادر.

نبيل شعيل عبدالكرمي عبدالقادر

محمد البلوشي

عبداهلل الرويشد

سليمان املال


