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 عبدالحميد الخطيب
حل����ت املمثلة الس����عودية م����روة محمد 
ضيفة على تلفزيون قطر في برنامج »جنوم 
رمض����ان« أول أيام عيد الفطر الس����عيد، مع 
مجموعة من جنوم الدراما اخلليجية للحديث 
عن اعمالها التي عرضت خالل شهر رمضان 
املب����ارك، فتحدثت عن جترب����ة »فينك« وهو 
مسلسل »سيت كوم« الكوميدي الذي عرض 
على شاشة القناة السعودية االولى وجتربة 
»خيوط ملونة« التي عرضت على تلفزيوني 

قطر ودبي في آن.

وخالل اللقاء تطرقت مروة محمد الي الدراما 
اخلليجية التي عرضت في رمضان هذا العام 
ورأيها في مستواها، وسردت بعض الطرائف 
التي رافقتها في كواليس املشاهد التصويرية 
لالعمال التي شاركت فيها، وبطلب من املذيعة 
قدمت بصوتها اغنية »زي العسل« للشحرورة 
صباح لكنها استبعدت احتراف الغناء بشكل 
مهني. يذكر ان املمثلة مروة محمد تطل ايضا 
عبر برنامج »صريح جدا« على شاشة القناة 
الس����عودية الثقافية في حلقة خاصة بالعيد 

السعيد.

استبعدت احتراف الغناء بشكل مهني

جوائز »كنز FM« في العيد »نار وشرار«
حقق نسبة اتصاالت كبيرة من عمالء »زين«

منسق االتصاالت جميل اقبال وابناه يتوسطون علي حيدر وأحمد املوسوي   )فريال حماد(

مفرح الشمري
يواصل برنامج املس���ابقات 
»كنز FM« الذي يبث يوميا عبر 
أثير موجات »كويت FM« توزيع 
جوائ���زه القيمة عل���ى الفائزين 
من عم���الء »زين«، خاصة الذين 
يحالفهم احلظ باملش���اركة على 
الهواء بعد ف���رز أرقام الهواتف 
من قبل جلن���ة من إدارة اإلعالن 

املالية عن  التجاري والش���ؤون 
طريق كمبيوتر البرنامج، حيث 
وصلت األرقام املوجودة فيه الى 
أكث���ر من 5 آالف رقم أغلبهم من 
الذين حصلوا على جوائز فورية 
مقدمة من »زين«، »األنباء«، »فروت 
بوكيه/ فلكشن«، »ايه ون لتأجير 
الس���يارات«، »أطياب املرشود«، 
»منتزه خليفة السياحي«، »معهد 

كراون ب���الزا الصحي«، »مطاعم 
فندق كراون بالزا بجميع أنواعها«، 
»صالون كتوركت«، »أركو بالينو«، 
باالضاف���ة ال���ى اجله���ة املنفذة 

للبرنامج »ميديا فون بلس«.

نار وشرار

وصف أحد املستمعني جوائز 
»كن���ز FM« املقدمة في أيام عيد 
الفطر ب� »النار والشرار«، مشيرا 
ال���ى انها »نار« بس���ّبة حرارتها 
القوية لسعرها الغالي و»الشرار« 
ألنه يتمنى أن يصل »ش���رارها« 
البرامج املسابقاتية حتى  لباقي 
تكون جوائزها جاذبة ملستمعي 
»كوي���ت FM«، متمنيا ألس���رة 
البرنامج أحمد املوس���وي، علي 
حيدر، خديجة دش���تي واملخرج 
نايف الكندري كل توفيق وجناح 

ومتيز دائم.

هبان ويّباب

أشاد الكثير من املشاركني في 
احللق���ة املاضي��ة م���ن الب��رنامج 
ب� »الهبان« الذي أطرب مسامعهم 
وه���م يرس���لون »مس���جاتهم« 
للمشاركة في البرنامج، مشيرين 
الى ان صوت »الهبان« كان له سحر 
عجيب دفعهم إلرسال العديد من 
»املسجات« لعل وعسى يكونون 
من الرابحني للس���يارة الرابعة، 
واجلميل في األمر انه عندما كان 
الفوز إحدى املستمعات  يحالف 
كانت ترد على »الهبان« بوصلة 
»يب���اب« عجيبة، وذلك للتعبير 
عن فرح���تها بج���ائزة من »كنز 

.»FM

إنجاز المشاهد األخيرة من مسلسل »الشحرورة« 
التي ستظهر فيها صباح بشخصيتها الحقيقية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
أجنزت الفنانة كارول سماحة تصوير اجلزء األخير 
من مسلسل »الشحرورة« الذي سيعرض في رمضان 
2011 على قناة »املستقبل« الفائزة األولى بأحقية عرض 
العمل الذي يروي قصة حياة الفنانة صباح، واجلزء 
الذي مت تصويره هو الذي ستظهر من خالله الشحرورة 
بشخصيتها احلقيقية في العديد من املشاهد متاما كما 
هي حالتها وس���نها اليوم. وقد أراد مخرج العمل أمير 
ش���وقي االسراع بتصوير هذه املش���اهد نظرا للحالة 
الصحية احلرجة للش���حرورة بع���د أن كانت أمضت 

أسابيع طويلة في املستشفى. 
وكان سبق أول ايام التصوير لقاء جمع بني الصبوحة 
وكارول بفندق »كومفورت« احلازمية، حيث تقيم صباح 
بحضور املنتج اللبناني صادق الصباح صاحب شركة 
»صباح إخوان«، واملنتج املصري أمير شوقي صاحب 

»2000 Screen« شركة
 العمل من إنتاج مصري - لبناني مشترك، والكاتب 
فداء الش���ندويلي واملخرج أحمد شفيق، وكان الهدف 
من اللقاء حصول كارول على أكبر قدر من املعلومات 
التي تخولها التعرف عن كثب على صباح لتتمكن من 

التقرب من شخصيتها خالل أدائها للدور.
 ومن املتوقع أن تغني كارول بصوتها قس���ما من 
األغاني فيما سيعرض القسم اآلخر من األغاني بصوت 

صباح. 
املسلسل سيتناول حقبتني في حياة صباح، جرت 
أحداثهم���ا بني مصر ولبنان اللذين س���يتم التصوير 
فيهما، إلى جانب التصوير في سورية وعمان وبلدان 
أوروبية مثل فرنسا وأميركا )نيويورك(، وسيباشر 
في نوفمبر املقبل - حيث ستتفرغ كارول كليا للعمل 
بعيدا عن احلفالت الغنائية - تصوير املشاهد األولى 
للعمل بعد إجناز املش���اهد التي س���تظهر بها صباح 
في القس���م األخير من العمل. وفي الوقت الذي يعمل 
املصمم اللبناني وليم خوري على إجناز األزياء التي 
ستظهر بها كارول في املسلسل، وكانت كارول سماحة 
طلبت ان يهتم املصم���م بهذا اجلزء، خاصة انه صمم 
ثياب الشحرورة على مدى السنني الطويلة في حياتها 

الفنية والعادية.
يذكر ان الكاتب فداء الشندويلي قد وضع اللمسات 
األخيرة على املسلسل لتسليمه للمخرج واملمثلني الذين 
سيتم اختيارهم من لبنان ومصر. هذا وسيشرف على 

لهجتهم اللبنانية جورج خاطر، وسيهتم االخصائي كلود 
ابراهيم - الذي اهتم مبكياج مسلس���ل امللك فاروق - 
مبكياج كارول سماحة لكي تظهر قريبة من الشحرورة 

وكذلك بفريق العمل.
ويتوقع ان تنطلق املش���اهد االول���ى للفيلم حيث 
صباح في سن السابعة تلعب مع شقيقتها التي متوت 
بني يديها، ليتم نقل حياة صباح الطفلة في مدرستها 
وحفالتها، ثم تظهر الش���خصيات التي س���اندتها في 
حياتها الفنية مثل عمها أسعد فغالي )شحرور الوادي(، 

لتنتقل االحداث الى دخول الشحرورة مصر.
وكان الشندويلي اجتمع مع العديد من معارف صباح 
الذين أطلعوه على التفاصيل الدقيقة من حياتها، وعلى 

معلومات تثري النص.
 كما جال على بعض األماكن التي شهدت جناحاتها 
كطرابلس وعاليه. هذا، ويتوقع أيضا ان يتم تصوير 
وثائقي يروي سيرة صباح العتبارها من أبرز الشخصيات 
الفنية العربية وجتري احدى شركات االنتاج الذي تردد 
أنها تركية مفاوض���ات للوصول الى اتفاق مع املنتج 
ص���ادق الصباح مالك احلقوق لألعم���ال التلفزيونية 

اخلاصة بالفنانة تلفزيونيا وسينمائيا.

نظرًا للحالة الصحية الحرجة التي تمر بها 

توقيف الفنان عامر زيان بتهمة النصب واالحتيال
بيروت - ندى مفرج سعيد

أصدر احملامي العام في قض����اء بعبدا في لبنان القاضي 
داني شرابية مذكرة توقيف بحق الفنان عامر زيان وأحاله الى 
قاضي التحقيق الذي استمع الى افادة عامر وشريكه اللبناني 
واطلع على ملف التحقيقات الذي جرى في قسم حتري جونية، 
ليصدر القاضي مذكرة توقيف بحق الفنان ولن يعرف مصير 

عامر حتى يوم االثنني املقبل بسبب عطلة العيد.
 وكانت خدمة »جرس سكوب« وزعت عبر اجلوال خبرا 
جاء فيه: توقي����ف الفنان عامر زيان وصديقه بتهمة انتحال 
صفة ونصب واحتيال على فتاة لبنانية مببالغ وصلت الى 

مليون دوالر، وإرغامها على التنازل عن منزلها. وبعد الرسالة 
النصية تبني أن الفنان قام بابتزاز فتاة لبنانية من س����كان 
منطقة أدما، ووالدها ديبلوماسي سابق متوفى حاليا، فأقنعها 
عامر بإعطائه »ش����يكات« إلنتاج أغانيه بعدما قال سابقا ان 
ش����ركة روتانا لم تعد تنتج ل����ه أغانيه، أما صديقه فكان قد 
انتحل صفة محام ليساعده في عمليات النصب واقناع الفتاة 
بالتن����ازل أيضا عن منزلها في أدما. وكانت ادعت الفتاة على 
الفنان عامر زيان، وتقدر قيمة عمليات النصب مببلغ مليون 
دوالر يشمل الشيكات والشقة. يذكر ان عالقة عاطفية كانت 

جتمع بني الفنان والفتاة.

ما هي عاصمة سلطنة عمان؟
أ ـ جدة

ب ـ مسقط
ج ـ املنامة

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

كارول سماحةالشحرورة صباح

عامر زيان

بعد تعرض البرنامج إلشاعات عديدة أثناء عرضه في شهر رمضان

هل تسببت »مسلسالت حليمة« 
في قطع يد مواطن سعودي؟!

 عبدالحميد الخطيب
بعد انتش����ار خبر املواطن السعودي الذي قطع يده بسكني حاد وهو 
يشاهد برنامج »مسلسالت حليمة« في شهر رمضان املبارك حتدثت ملكة 
جمال اإلعالميات العرب حليمة بولند معبرة عن استيائها من الشائعات 
التي تطولها من كل حدب وصوب في كل مكان وقالت: اذا كان اخلبر املنقول 

صحيحا فأمتنى الصحة والسالمة له والشفاء العاجل بأقرب وقت. 
وجاء ذلك بعد أن انتشر الفترة املاضية في الصحف واملواقع االلكترونية 
خب����ر يفيد بأن مواطنا أربعينيا قطع يده بس����كني حادة دون قصد منه 
أثناء وجوده برفقة أصدقاء له داخل احدى االس����تراحات بحي السويفلة 
مبدينة حائل، نقل على إثرها ملستشفى امللك خالد العام. وأكد مصدر طبي 
مبستشفى امللك خالد صحة احلادثة، موضحا أن املواطن السعودي )خ. 
م(، 41 عاما قد جاء إلى قسم الطوارئ باملستشفى، في متام الساعة الثالثة 
والنصف فجرا، وهو يعاني من قطع مفتوح في راحة اليد وينزف بشكل 
حاد، نظرا لعدم تقدمي اإلس����عافات األولية الالزمة له من خالل الضغط 

على الشريان الرئيسي الذي ميد املنطقة املصابة بالدم.
وأوضح أحد أصدقاء املصاب أنه قطع يده بنفسه دون أن يشعر، حيث 
كان يقوم بتقطيع فاكهة »اجلح« لنتناولها أثناء وجبة الس����حور بينما 
كان يتابع ب� »شغف« في الوقت نفسه البرنامج اجلماهيري »مسلسالت 
حليمة« على قناة »ام بي سي«، الفتا الى أنهم حاولوا إسعافه قبل نقله إلى 
املستشفى إال أن حدة نزيف الدم استدعتهم إلى نقله رغم رفضه الشديد. 
واملعروف ان برنامج »مسلس����الت حليمة« تعرض لشائعات عدة تؤكد 
توقفة منتصف ش����هر رمضان اال ان بولند نفت ذلك وتأكد كالمها عندما 
عرض البرنامج حتى نهاية الش����هر الكرمي وقد استثمرت محطة »ام بي 
سي« ما أثير حول البرنامج من شائعات وضجة إعالمية وأطلقت خدمة 
»جوال حليمة« وهي اخلدمة التي تسمح للمشتركني بالتعرف على أسرار 
اجلمال والرش����اقة واألناقة والصحة والعالقات االجتماعية وغيرها من 
املواضيع التي تهم املرأة والرجل والطفل، اذ بعد املش����اركة بهذه اخلدمة 
ميكن االستماع الى التسجيالت الصوتية لإلعالمية حليمة بولند واكتشاف 
كل أسرارها. اجلدير بالذكر ان ملكة جمال اإلعالميات العرب حليمة بولند 
كانت قد توجت كأفضل إعالمية عربية عن برنامجها »مسلسالت حليمة« 
في »مهرجان املميزون لإلبداع التلفزيوني واإلذاعي« الثالث والذي يرعاه 

الشيخ دعيج اخلليفة وذلك بعد استفتاء واسع وجماهيري كبير. 

مروة محمد ألول مرة »زي العسل« 

مذيع تلفزيون فاكر نفسه 
»خالد« بالتقدمي باق فكرة أحد 
زمالئه بالوسط اإلعالمي وقام 
بعرضها على احدى القنوات 
على انها فكرته.. صچ منكر 

حسنة!

نفس هاملمثلة تقول ان 
دورها في املسلس���ل كّسر 
الدنيا وانه���ا صارت جنمة 
من خالله وهي ما تدري ان 
الناس ما حتبها علشان دمها 

الثقيل.. اهلل يشفي!

فكرة نجمة
ممثلة شنت احلرب على زميلة لها 
انها حسدتها  الفني بسّبة  بالوسط 
على جناحها في عملها اللي عرض 
بش���هر رمضان وقاعدة »تتسلى« 
بارسال مسجات حتذر الناس منها.. 

صچ ما تستحني!

حسد


