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ممثل يفكر هااليام انه يفتح شركة 
انتاج علشان يستفيد ويرز عمره مثل 
غيره واملصيبة انه ربعه نصحوه بأنه 
مشروعه فاشل بس ما يبي »يسمع« 
نصايحهم.. عزيزي شلك باالنتاج، 

معروف وايد مثال!

ممثلة قاعدة تقول حق ربعها 
بالقهاوي انها »الس���بب« في عدم 
االنتهاء من تصوير عملها اليديد 
ألنه املنتج مو معطيها فلوسها وما 
يقدر يس���تغني عنها ألنه دورها 

رئيسي.. صچ أي شي!

إنتاج فلوس
مقدمة برام����ج من كثر 
»حنتها« على فريق عملها 
باالنتهاء من تصوير حلقات 
برنامجه����ا املن����وع تعطل 
التصوير بسّبة أنه الكاميرا 

خربت.. عفية عني!

عني

آالء شاكر تعاني من أزمة عائلية مع »بنات آدم«
عبدالحميد الخطيب

في اط���ار س���عيها للتواجد 
على الشاش���ة في شهر رمضان 
من خالل أعم���ال درامية هادفة 
ذات مضم���ون يس���تفيد منه���ا 
الناس، تشارك الفنانة آالء شاكر 
في مسلس���ل »للحياة ثمن« مع 
النجوم في مقدمتهم:  نخبة من 
جاسم النبهان، فاطمة عبدالرحيم 
ومشعل اجلاسر وآخرون. والعمل 
من انتاج مؤسسة أيكون لالنتاج 
والتوزيع الفني وتأليف أسمهان 
توفي���ق، ويحك���ي ع���ن الظلم 
االجتماعي، حيث جتس���د شاكر 
فيه دور دكتورة شخصيتها طيبة 
حتب جيرانها وهم يحبونها، لكنها 
متر بأحداث غامضة خالل حياتها 
وتستطيع أن حتل اللغز احمليط 

بها وبجيرانها.
من جانب آخر، انتهت الفنانة 
آالء شاكر من تصوير دورها في 
مسلسل »بنات آدم« الذي يناقش 
قضايا مهمة متس املرأة العربية 
وجتسد فيه ش���خصية موظفة 
في إحدى الشركات االستثمارية 
تواجه العديد م���ن األزمات في 
حياته���ا العائلية، خصوصا مع 
زوجها والت���ي تؤثر على أدائها 
في العمل الى جان���ب معاناتها 
الدائمة  من مضايقات مديره���ا 
واملعروف بعالقاته املتعددة مع 
النساء. وتشارك شاكر في العمل 
الذي كتبه جمال سالم وأخرجه 
أحمد املقلة، مع نخبة من النجوم 
منه���م: حبيب غل���وم، ابراهيم 
الزدجالي، زينة كرم، بدرية احمد، 

هيفاء حسني، وآخرون.
بالذكر ان مسلس���ل  اجلدير 
»بنات آدم« سيعرض على شاشة 
تلفزي���ون الكويت خالل ش���هر 

رمضان املبارك.

تساعد جيرانها لحل لغز »للحياة ثمن«

عّظم اهلل أجرك يالقعود
تتقدم أسرة »األنباء« بأحر التعازي 
واملواس�����اة من امللحن املبدع عبداهلل 
القع���ود لوف���اة املغفور له���ا بإذن اهلل 

والدته.

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

الزعيم عادل امام

)محمد ماهر(جنم »ستار اكادميي« سلطان الراشد متوسطا الزميل عبداحلميد اخلطيب واملنتج ياسر العماري ومعهم ثامر العماري حلظة وصوله للديرة

سلطان الراشد

.. ومع الفنان حسني املنصور ومرمي الغامدي في مسلسل »غلطة نوف«

آالء شاكر مع الفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل »أبلة نور«

30 مليون جنيه أجر الزعيم في 2011
القاهرة ـ سعيد محمود

»بدء التحضير للتعاقد مع الفنانني ألعمال رمضان العام القادم 
2011«.. اخلبر الفت للنظر، حيث لم نر أعمال رمضان هذا العام، ويبدو 
أن الدراما املصرية بدأت تراهن على جنومية الفنانني الشباب الذين 
ملعوا في السينما أكثر، ورغم ذلك بدأ التعاقد مع الزعيم عادل إمام 
في العام املقبل ليقدم مسلسال للكاتب »يوسف معاطي« وسيحصل 
»عادل إم���ام« على »30 مليون جنيه« وهو رق���م كبير جدا مقارنة 
بالفنانني الش���باب الذين يقدمون أعماال لرمضان هذا العام والعام 

املقبل، مثل »أحمد حلمي وكرمي عبدالعزيز وتامر حسني«.
كما ستتم االستعانة مبشاهير األغنية الشعبية عدوية وحمودة 
ودي���اب للغناء في األعمال الدرامية، وتس���ويق هذه األعمال، وهى 
الفكرة التي كان قد بدأها من قبل املوس���يقار الكبير عمار الشريعي 

والفنان مدحت صالح وغيرهما من الفنانني الكبار.

سلطان الراشد: الجمهور الكويتي ذواق للفن  
..وأسرة الشمالي يعلمون مدى حبي لرامي

منطقة الزهراء بجنوب السرة.
وتابع: اجلمهور الكويتي عريق وذواق 
للفن، وانا أمامهم أعتقد انني س���أقدم كل 
طاقتي لكي أسعدهم فهم لم يبخلوا علّي 
بأي شيء، ومن اكثر الشعوب التي دعمتني 

وأنا في األكادميية.
وع���ن االنتقادات التي وجهت له عقب 
ظهوره في برامج تلفزيونية متجاهال وفاة 
زميله رامي الشمالي أجاب قائال: رامي أخي 
وأنا دائما مع أس���رته وهم يعلمون مدى 
حبي لرامي، لذلك فهم مقدرون انني اآلن 
حتت دائ���رة االضواء وكثير من البرامج 
تريد ان تعل���م جديدي وفي النهاية هذه 

سنة احلياة.
من جانبه، قال املنتج ياسر العماري: 
س���لطان جنم وحقق جناحا كبيرا أثناء 
تواجده في برنامج »ستار أكادميي« وله 
جمهور في كل مكان، خصوصا في الكويت، 
واشتراكه في املسرحية شرف لنا ونتمنى 
ان نقدم للجمهور عمال راقيا يعيدنا الى 
مسرح الطفل الهادف الذي يقدم معلومة 

ونصيحة وقيمة يستفيد منها اجلميع.

أحببت أن أصل إليهم من خالل مسرحية 
»حسان واألميرة أشجان« التي اراهن عليها  
وأتوقع لها جناحا كبيرا عند عرضها خالل 
فترة العيد على مسرح تنمية املجتمع في 

عبدالحميد الخطيب
عبر جنم »ستار أكادميي« السعودي 
سلطان الراش���د ل� »األنباء« عن سعادته 
لتواج���ده في الفت���رة املقبلة على ارض 
الكويت، خصوصا انه ُيكّن لها ولشعبها 

كل محبة وتقدير.
جاء ذلك لدى وصوله الى الديرة مساء 
امس األول للمشاركة في مسرحية األطفال 
الهادفة »حسان واألميرة أشج��ان«، وقال: 
شرف كبير لي أن أكون أحد املمثلي��ن ف��ي 
هذه املس���رحية التي حتمل قيما تربوية 
مهمة للطفل، وأنا متفائل والسيما ان العمل 
يشارك فيه نخبة من النجوم مثل نواف 
القطان وندى فاضل وعبدالعزيز اس���ود 
وعبداهلل مال اهلل ومشاعل وعماد العكاري 
وغيرهم، وهم لهم باع كبير في هذا املجال، 
كما ان شركة كالسيكال لالنتاج الفني وفرت 
كل سبل الراحة لي، وأمتنى ان اكون عند 
حسن ظن القائمني عليها، وفي مقدمتهم 

املنتج ياسر العماري.
واضاف: األطفال دائما بقربي وفي قلبي 
وعندي قدرة عل���ى التعامل معهم، لذلك 

يراهن على نجاح مسرحية األطفال »حسان واألميرة أشجان«

آالء شاكر


