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مذيعة ش����ايفة نفسها هالة 22
سرحان هااليام متشي وتسولف 
انه����ا راح تس����وي مفاجأة في 
برنامجها الرمضاني علشان تبط 
اللي يحاربونها  چبد زميالتها 

مثل ما تقول.. اهلل يستر!

ممثل يفك���ر مبقاضاة أحد 
املنتجني ملماطلته بعدم دفع أجره 
ملشاركته في عمله الكوميدي، 
واملصيبة هاملمثل ما »س���مع« 
كالم ربعه عن هاملنتج النصاب.. 

اللي ما يطيع يضيع!

مفاجأة نصاب
مقدمة برام���ج طلبت من 
املس���ؤولني في القن���اة اللي 
تش���تغل فيها مبل���غ كبير 
ملواصل���ة تق���دمي برنامجها 
اليومي وإال تروح لقناة ثانية.. 

صچ منكر حسنة!

مبلغ

النجم داود حسني مع الالعب السابق عبدالرضا عباسمدير عام تلفزيون »ساحل« رزاق املوسوي أحمد السلمان

روبي

الموسوي: »ساحل« عصفور جديد يغّرد في اإلعالم الكويتي

مفرح الشمري
وسط أجواء مليئة بالتفاؤل، 
ام���س األول بث  انطلق مس���اء 
تلفزيون »س���احل« الذي ميلكه 
املنتج رزاق املوس���وي من قاعة 
»األندلس« بفن���دق كراون بالزا 
مبنطقة الفروانية، الذي يهدف الى 
خلق حالة من التواصل مع مختلف 
فئات وأطياف املجتمع من خالل 
ما يقدمه من برامج ومسلسالت، 

موجهة جلميع أفراد األسرة.
ب���دأ حفل االنط���الق بكلمات 
ترحيبية من عريفه الزميل فالح 
العنزي باحلض���ور الكبير الذي 
ضاقت به »قاعة األندلس« ومن 
ثم ألقى املدي���ر العام لتلفزيون 
»س���احل« رزاق املوسوي كلمة 
ارجتالية رح���ب فيها باحلضور  
الدعوة  وش���كرهم على تلبي���ة 
النطالق بث تلفزيون »س���احل« 
الذي وصفه ب� »عصفور« جديد 
الكويتي يعمل  يغّرد في اإلعالم 
على دعم احلركة الفنية احمللية 
واخلليجية والعربية في مختلف 

مجاالتها.
وقال: لم يأت تأسيس تلفزيون 
»ساحل« من فراغ، بل منذ سنوات 

 مسلسل »العب غيرها« بطولة خالد 
العجيرب، احمد العونان، باسمة 
حمادة، تأليف مش���عل الرقعي، 

اخراج مناف عبدال.
مسلسل »شركاء يتقاسمون اخلراب« 
بطولة أسعد فضة، قصي خولي، 
س���الف معم���ار، تألي���ف محمد 
عبداللطيف ماشطة، اخراج محمد 

زهير رجب. 
برنامج »ش�ربكة« بطولة شهاب 
حاجية، منى البلوش���ي، تأليف 
ش���هاب حاجية، اخ���راج مناف 

عبدال.
� برنام�ج »اكرك مقل�ب« بطولة 

رضوان قنطار.
 مسلسل »سيدنا املسيح« بطولة 
نخبة م���ن فنان���ي اجلمهورية 
اإلس���المية اإليراني���ة »مترجم 

للعربية«. 
يذكر أن احلفل حضره الشيخ 
دعيج اخلليفة والسفير السوري 
بسام عبداملجيد واملدير اإلقليمي 
حملطة ال� mbc في الكويت احمد 
العساف واملمثل التونسي حمادة 
غوار ونخب���ة كبيرة من جنوم 
الس���احة احمللية، باالضافة الى 

الزمالء في الصحافة.

حسني، إبراهيم احلربي، مشاري 
البالم، ش���يماء علي، س���يناريو 
إبراهيم احلربي وإخراج  وحوار 

أحمد البيلي.
بطولة أحمد  مسلسل »البلشتي« 
السلمان، سعاد علي، سمير القالف، 
خليف���ة خليف���وه، تأليف حمد 

الشهابي وإخراج حسن سراب.

برامج »ساحل« لشهر رمضان التي 
جاءت على النحو التالي:

مسلسل »يا صديقي« بطولة حسني 
املنصور، محم���د رياض، مادلني 
طبر، صفاء سلطان، تأليف حافظ 
فرقوط، ضيف اهلل زيد، إخراج 

عمار رضوان.
مسلس�ل »الرهينة« بطولة هدى 

كانت لدي الرغبة في تقدمي مساهمة 
الكويتي  فاعلة لدع���م اإلع���الم 
عام���ة واحلرك���ة الفنية خاصة، 
فهو تلفزيون سيكون خير داعم 
للمبدعني في هذه احلركة سواء في 

الكويت أو الوطن العربي.
ومن جانبها، أعلنت املسؤولة 
اإلعالمية للتلفزيون هبة هاشم 

انطالق البث الرسمي بحضور نخبة من الفنانين واإلعالميين

»المميزون في رمضان« يواصل
تكريمه للمبدعين في رمضان

يقام تحت رعاية »األنباء« وعدد من الشركات

عبدالحميد الخطيب
استمرارا للنجاح الذي حظي به املهرجان 
في العامني السابقني يواصل »املميزون في 
رمضان« تكرميه للمبدعني الذين يقدمون 
اعماال درامية وبرامجية باإلذاعة والتلفزيون 
في الشهر الفضيل عن طريق إجراء استفتاء 
يتم من خالله اختيار جنوم اعمال رمضان 
ه���ذا العام، ويكون االختي���ار والتصويت 
للجمهور ع���ن طريق منتدى الجئ عاطفي 
لراعي املهرجان الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
باإلضافة الى التصويت عبر »الفيس بوك« 
ومن احملتمل إضافة التصويت عن طريق 
الهواتف النقالة واملسجات بعد االتفاق الذي 
سيتم بني القائمني على املهرجان مع شركة 

لالتصاالت يجري التفاوض معها حاليا. 
وأكد مدير املهرجان الزميل نايف الشمري 
انه بدأ االس���تعداد فعليا لل���دورة الثالثة 
للمهرجان الذي سينطلق 19 رمضان، ملمحا 
إلى ان التحضيرات للدورة الثالثة بدأت منذ 
شهر تقريبا، وقال: قمنا مبخاطبة أكثر من 
جهة اعالمية راعية وشركات كبرى للمشاركة 
معنا هذا العام، وقد مت األتفاق جريدة »األنباء« 
التي لم تقصر معن���ا بدعمها االعالمي منذ 
الدورة االولى للمهرجان قبل عامني، كذلك 
مت االتفاق مع صحيفة وتلفزيون »الراي« 

اللذين قدما لنا كل التسهيالت للدورة احلالية، 
باالضافة إلى شركة »موبيلينك« خلدمات ال� 
»اس ام اس«، ويساهم معنا هذا العام »جتمع 
املهارات الكويتية لدعم املشاريع الكويتية 
الصغيرة« بقيادة كامل الهندال، باالضافة الى 
مجلة ليالينا والقاعة املاسية مبنتزه مرح 
الن���د ممثلة مبديرها بدر العدواني، وفندق 
هوليداي ان داون تاون وجريدة النهار وشركة 
عطورات الشمالي حلسني الشمالي وموقع 
كول كويتي على االنترنت، وهو موقع خاص 
ألخبار النجوم، وأيضا مجلة صور الكويت 
حلس���ني القروي وجار التفاوض حاليا مع 
بعض البنوك وشركات االتصاالت للدخول 
معنا كرعاة. وتابع: جوائز املهرجان ستكون 
نفس ترتيبها في كل عام وهي افضل ممثل 
دور اول وثان وواعد، وأفضل ممثلة دور اول 
وثان وواعدة، افضل مخرج، مؤلف، مسلسل 
متكامل، مقدمة غنائية، موسيقى تصويرية 
وأفضل معد وأفضل برنامج مسابقات وأفضل 
برنامج منوع وكاميرا خفية وأفضل مذيع 
وأفضل مذيعة وأفضل قناة فضائية وأفضل 
منتج وأفضل مقلد كاراكترات وأفضل اذاعة 
وأفضل برنامج اذاعي، باالضافة الى بعض 
اجلوائز التشجيعية االخرى، حيث مت رصد 

ما يقارب ثالثني جائزة.

الزميل نايف الشمريالشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

روبي.. مريضة نفسيًا
الذي  الفيلم  »مكعبات« هو اسم 
ستقوم ببطولة الفنانة روبي وتقوم 
بإخراجه همت فهمي في أولى جتاربها 
الس���ينمائية. حيث جتس���د روبي 
دور زوجة تعاني من مرض نفسي 
وتشعر بأن كل من حولها يريد قتلها 
لدرجة تدفعها لقتل أصدقاء زوجها 
في ليلة واحدة، وذلك عندما يدعوهم 
زوجها الى العش���اء، ومرشح لدور 
البطولة أمامها الفنان خالد صالح. من 
جانب آخر، انتهت روبي من تصوير 
فيلمها اجلديد »الشوق« مع املخرج 
خالد احلجر الذي ق���ال عن الفيلم: 
اجلمهور سيشاهد روبي في الفيلم 
بطريقة جديدة متاما، مؤكدا ان الفيلم 
سيتعرض لهجوم كبير لدى عرضه 
جتاريا ف���ي مصر. وأضاف: ال نريد 
التسرع في عرض الفيلم في الوقت 
احلال���ي خصوصا، ألنه فيلم ممتاز 
ويس���تطيع ان يحصد اجلوائز في 
املهرجانات الدولية، الفتا الى ان موعد 
عرض الفيلم جتاريا لن يكون قبل 

بداية العام املقبل.

تشعر بأن كل من حولها يريد قتلها

القاهرة � سعيد محمود
حلت النجمة اللبنانية مايا دياب 
ضيفة على اإلعالمي طوني خليفة في 
برنامجه الرمضاني اجلديد »بلسان 
معارضيك« الذي ستبثه »قناة القاهرة 
والناس« التابعة ملجموعة طارق نور 

اإلعالمية الضخمة.
احللقة امتازت باجلرأة واإليقاع 
الس���ريع لطرح األس���ئلة واحملاور 
املثيرة، بحيث أوضحت االلتباس حول 
انفصالها عن فريق »الفور كاتس« 
وخالفها مع غسان الرحباني، وأثارت 
قضية اختطافها التي متت منذ سنتني 
وكشفت عن مصير اخلاطفني والدعوى 
القضائية الت���ي مازالت عالقة لدى 

القضاء اللبناني.
كم���ا حتدثت ع���ن جتربتها في 
مسلسل »كالم نسوان« الذي عرض 

خالل شهر رمضان الفائت.
وفي الكواليس، أبلغ طوني خليفة 
مايا بأنها من األس���ماء القليلة التي 
متت املوافقة عليها لتحل ضيفة على 
البرنامج نظرا ملا تتمتع به من شهرة 
واسعة في مصر وجنومية على صعيد 

الوطن العربي.

اختطاف الفنانة مايا دياب 
في »القاهرة والناس«

رزان مغربي: لن أستسلم 
لمن يحاولون تشويه صورتي

هل تزوج الفنان عالء زلزلي من امرأتين؟!

القاهرة: تش����ارك الفنان����ة رزان مغربي في مسلس����ل
»الفوريجي« أمام أحمد آدم، الذي تعتبره نقلة نوعية لها 

في الدراما، وسيعرض خالل شهر رمضان املقبل.
وحول ما يتردد مؤخرا عن قيامها بافتعال خالفات عديدة 
مع بطل العمل الفنان أحمد آدم، أشارت رزان الى ان عالقتها 
ممت����ازة مع كل فريق العمل، خصوصا احمد آدم، وأضافت 
قائلة: هناك بعض األش����خاص يحاولون تشويه صورتي 
لدى جمهوري من خالل إشاعة أخبار مفبركة لتشتيتي عن 
النجاحات التي حققتها في الدراما والبرامج التلفزيونية لكني 

لن أهتم نهائيا وسأسير في طريقي لتحقيق أهدافي.

بيروت: تناقلت بعض وسائل اإلعالم اللبنانية معلومات مؤكدة تشير 
الى ان عالء زلزلي منهمك مبشاكل عائلية، فهو متزوج من فتاة 
اسمها هبة اجنب منها ابنه مجد )سنتني ونصف( وثائر )سنة واحدة(، 
وقام قبل اشهر بعقد قرانه على فتاة سورية تدعى رنيم ابنة رجل 
اعمال مهم يعمل في مجال النفط وهي حامل حاليا. وقالت الصحيفة 
ان االمور العائلية قد طغت على حياة زلزلي الفنية، وحالته تذكرنا 
باملطرب صبحي توفيق الذي حقق جناحا كبيرا قبل سنوات لكنه 
عندما انهمك في الزواج من امرأتني غاب عن الساحة الغنائية التي 
كان اهلها يتوقعون له فيها مستقبال زاهرا لكن الزواج والطالق عطال 
مسيرته الفنية. يبقى ان نذكر ان عالء اليزال ينفي االمر ويؤكد انه 

لم يرتبط بامرأة جديدة وانه اليزال مع زوجته ام ابنيه.

رزان مغربي
عالء زلزلي

)محمد ماهر(بطلتا مسلسل »ساهر الليل« باسمة حمادة وجواهر مع الوجه اجلديد أفراح


