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الفنية

املنتج ابوباروكة هااليام 
قاعد يحاول يفرض على احد 
املمثلني الشباب بأنه يشاركه 
في عمله اليديد بعدما رفض 
هاملمثل عرضه النه مو كفو.. 

صج اي شي!

ممثلة بعدما »صفت« النية 
مع اح���دى زميالتها هااليام 
متضايقة حيل النه زميلتها 
قاعدة تشوه صورتها جدام 
فريق عملها اليديد.. بوطبيع 

ما ييوز من طبعه!

فرض طبع
ممثلة »حست« انه 
املنتج���ني واملخرجني 
ما يبونها في اعمالهم 
الدرامية النها صاحبة 
مشاكل مثل ما يقولون.. 

اهلل يعينچ!

مشاكل

اخُتتمت دورته األولى مساء أول من أمس برعاية رئيس الوزراء األردني

تلفزيون الكويت يحصد ذهبية وبرونزيتين
في مهرجان األردن لإلعالم العربي

نيكول سابا لبطولة مسلسل 
كوميدي عن أزمة الطماطم

بيروت - ندى مفرج سعيد
اقترحت الفنانة نيكول سابا على الكاتب 
يوس���ف معاطي كتابة مسلسل كوميدي 
عن أزمة الطماطم وغالء األس���عار تقوم 
ببطولته لرمضان املقبل، وقالت انها ترى أن 
غالء أسعار املواد الغذائية خاصة الطماطم 
واللحوم لو مت تناولها بشكل كوميدي من 
خالل مسلس���ل كوميدي أو »سيت كوم« 
ستخرج منها مواقف كوميدية كثيرة، مؤكدة 
ان يوسف معاطي هو أفضل من يكتب بشكل 

ساخر عن مثل هذه املواضيع.
يذكر ان نيكول سابا احيت حفال غنائيا 
خالل هذا االسبوع في نادي اجلالء مبدينة 
حلب السورية، حضرته مجموعة كبيرة 
من قي���ادات حلب والش���خصيات العامة 
وجمهور كثيف، كما صورت حلقة خاصة 
لبرنامج »مش غلط« مع املذيع وسام بريدي 
وستبث مساء 26 اجلاري على شاشة »ام.

تي.ڤي«.

مفرح الشمري
حصد تلفزيون الكويت ثالث جوائز 
)ذهبية وبرونزيتان( في مهرجان االردن 
لالعالم العربي في دورته االولى التي 
اختتمت مس���اء اول من امس في قصر 
الثقاف���ة حتت رعاية رئي���س الوزراء 

االردني سمير الرفاعي.
مدير ادارة انتاج تلفزيون الكويت 
وعض���و جلنة التحكيم ف���ي املهرجان 
بندر املطيري اهدى هذا االجناز لوزير 
العبداهلل ووكيل  االعالم الشيخ احمد 

املالك ووكيل  الش���يخ فيصل  الوزارة 
التلفزي���ون فوزي التميمي ومدير عام 
القن���اة االول���ى علي الري���س وجميع 
العاملني في التلفزيون الذين يسعون 
دائما لتحقيق االفضل في احملافل الدولية 

لرفع اسم وطنهم.
وقال املطيري، في تصريح ل� »األنباء«: 
فاز التلفزيون بثالث جوائز في 3 فئات 
من املسابقة رغم انه شارك في 5 فئات، 
لكن لشدة املنافسة استطعنا ان نحقق 
هذه اجلوائز، وه���ي: اجلائزة الذهبية 

في البرام���ج الدينية من خالل برنامج 
»جنوم من الكنانة« للشيخ عبدالعزيز 
العويد، واجلائ���زة البرونزية في فئة 
التسجيلية من خالل برنامج  البرامج 
»الفرسان« من اعداد فخري عودة واخراج 
مشعل القالف، اما اجلائزة الثالثة فهي 
برونزية لفئة برامج املسابقات من خالل 
برنامج »غطاية وغناية« للمخرج نواف 
سالم الشمري. واشار املطيري الى انه 
وزميله مدير املنوعات بالتلفزيون محمد 
املسري شاركا في جلنة التحكيم بعدما 

مت اختيارهم���ا من قبل اللجنة املنظمة 
املرئي  للمهرجان وهي هيئ���ة االعالم 

واملسموع بوزارة االعالم االردنية.
ووجه ش���كره للقائم���ني على هذا 
املهرجان الذي يقام للمرة االولى على 

حسن الضيافة.
يذكر ان مهرجان االردن لالعالم العربي 
كرم عددا من الشخصيات الفنية البارزة 
وكان من ضمن املكرمني الفنان العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا، وكان ذلك في حفل 

االفتتاح الذي اقيم 16 اجلاري.

محمد املسري بندر املطيري

نيكول سابا


