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النجمة البحرينية 
فاطمة عبدالرحيم 

مطربة خليجية هاأليام قاعدة 
»تتوسل« شركة إنتاج علشان 
يسجلون لها ألبوم غنائي بعد 
غياب طويل عن الس����احة بس 
الشركة متخوفة من هاخلطوة.. 

يبه انتي وين والغنا وين!

خوف
املمثلة اللي صايرة هاأليام 
مقدم���ة برام���ج »ابتلش���ت« 
بتدخ���ات زميلتها اللي وايد 
تقاطعها وهي تتحچى وتفكر 
انها تنسحب من هالبرنامج.. 

اهلل يعينچ!

انسحاب
مدير إنتاج هاأليام مشغول 
بالصلح بني فنانتني علشان 
يش���تغلون معاه في عمله 
اليدي��د بعد ما كلف���ه املنت��ج 
املهم��ة االنسانية..  به���ذه 

خير إن شاء اهلل!

مهمة

فاطمة عبدالرحيم: »أبكم« يتحّرش جنسيًا فيني!
أجرت عملية جراحية لعينها في المستشفى األميركي

مفرح الشمري
تضاعفت آالم النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم 
ه����ذه األيام، خصوصا بعد اتهام ش����قيقها بجرمية 
قتل ابن����ة جيرانهم واحلكم عليه بالس����جن املؤبد 
وما زاد م����ن صدمتها تصرفات عمها »األبكم« الذي 
يتحرش بها جنس����يا ما دفعه����ا الى نهره  أكثر من 
مرة ولكن دون جدوى فهو اليزال يتعمد جرح يده 
ومناداتها كي تداويها حتى يس����تمتع بلمس يدها 
بطريق����ة مريبة ولكنها حت����اول اال تترك له مجاال 

ليفعل ما يشاء بها.
وبعد أن فش����لت محاوالت عمها دبر لها مكيدة 
حيث أخبرها بانه ينوي زيارة شقيقها في السجن 
وسألها هل تريد الذهاب معه، فأبلغته برغبتها في 
ذلك وذهبت معه لتكتشف ان عمها قدمها الى املختار 
كهدية، ولكنها متكنت من الهروب قبل ان ينال منها 
املختار وعلمت بعد ذلك ان عمها واملختار هما السبب 
في انتحار ابنة جيرانهم بعد ان اعتديا عليها جنسيا 

ومت تلفيق التهمة لشقيقها الذي كانت جتمعه عاقة 
حب مع ابنة اجليران. 

ما س����بق هو قصة الفيلم الس����ينمائي القصير 
الذي انته����ت فاطمة من تصوي����ره ويحمل عنوان 
»لولوة« مبش����اركة املمثلة ش����فيقة يوسف وأمين 
الصايغ وخالد فؤاد ومن اخراج أسامة يوسف وتأليف 

محمد اإلبراهيم. 
وأكدت فاطمة عبدالرحيم ل� »األنباء« خال اتصال 
هاتفي ان اجلرأة التي يحملها فيلم »لولوة« جميلة 
وهي مختلفة عن باقي األفام التي شاركت فيها من 
قبل خاصة ان أحداثه تدور في أيام الس����بعينيات 
وما حتمل ه����ذه احلقبة من متغيرات على املجتمع 

اخلليجي. 
من جانب آخر أجرت فاطمة عبدالرحيم مس����اء 
أمس األول عملي����ة جراحية إلزالة كيس دهني من 
عينها اليسرى في املستشفى األميركي بعد ان عانت 

منها ملدة 5 شهور اللتهاباتها املزمنة.

مي عبداهلل دخلت القفص الذهبي

ماريا مرشحة لفوازير رمضان 2011
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

جتهز الفنانة ماريا حاليا لتقدمي سينغل 
م�ن أحلان محمد رحيم، ومبجرد االنته���اء 
من تصويره س���تقوم على الفور بتصوير 
االغنية بطريق���ة الڤيديو كليب، وبعد ذلك 
ستتفرغ للعمل املكثف لانتهاء من ألبومها 

اجلديد.
من جانب آخر قامت ماريا بالتعاقد مع شركة 
»ميوزيك هيتس« الت�ي يرأسها عماد سالم ملدة 
ثاثة اعوام من اجل انتاج وتوزيع عدة ألبومات 
استعراضية، ال�ى جانب تصوير مجموعة م�ن 
الكليبات املصورة. حيث ستعق�د جلسات عم��ل 
مكثف����ة مع مجموعة متمي����زة من الش����عراء 
وامللح�نني واملوزع����ني وذلك الختي�ار اغنيات 
ألبومها اجلديد ال�ذي سيصدر م��ع بداية العام 
املقبل، كما مت ترشيحها لفوازير رمض�ان 2010 

التي ستذاع على عدة محطات فضائية.
يذك����ر ان ماري���ا قدم������ت فيلمني في 
الفت���رة االخي����رة هم���ا »ب���دون رقاب���ة« 

و»احاسيس«.

عبدالحميد الخطيب
ودعت الفنانة مي عبداهلل حياة العزوبية 
ودخلت القفص الذهبي خال الفترة القليلة 
املاضية معلنة عن زواجها، وقد أقامت بهذه 
املناس���بة حفا عائليا اقتص���ر على األهل 
وبع���ض األصدقاء، ومن ث���م اكدت مي انها 
عادت لتباشر نشاطها الفني، حيث تستعد 
حاليا لتصوير مسلسل تلفزيوني مع الكاتب 
واملنتج عبدالعزيز الطوالة، ملمحة الى انها 
جتسد فيه دورا جديدا لم جتسده من قبل، 
كما تقرأ س���يناريو آخر ملسلسل تلفزيوني 

ستعلن عنه الحقا.
يذك���ر ان مي عبداهلل ش���اركت في عدة 
اعمال تلفزيونية ناجحة كان آخرها مسلسل 
»هوامير الصحراء« اجلزء الثاني والذي عرض 
على شاش���ة »روتانا خليجية« في رمضان 
املاضي وحظي بنسبة مشاهدة عالية نظرا 
لكم النجوم املشاركني فيه وللقضية املهمة 
التي ناقش���ها وهي صراع الطبقات الغنية 

على املال والسلطة.

»طب وتخّير« برنامج جوائزه أكثر من مليون دوالر

مفرح الشمري
دفع اإلقبال اجلماهيري الذي حظي به برنامج »كنز 
FM« الذي بث في شهر رمضان املاضي، القائمني عليه 
لتق����دمي برنامج آخر يحمل عنوان »طب وتخير« يبث 
يومي اخلميس واجلمعة أس����بوعيا عبر أثير موجات 
كويت FM ويتصدى إلخراجه س����عود املسفر ويقدمه 
أحمد املوس����وي ويعده علي حيدر وخديجة دش����تي 
ويتولى تنس����يق اتصاالته كل من جميل إقبال، رامي 

الشعار، محمود عطية.
البرنامج يحمل بني طياته العديد من اجلوائز القيمة 
تصل قيمته����ا الى أكثر من ملي����ون دوالر مقدمة من 
الشركات الراعية له وهي »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »كواليتي نت«، »أطياب املرشود«، »معهد 
ك����راون بازا الصحي«، »اجلوثن غاليري«، »أكادميية 
اجلوثن«، »ليموزين اخلرينج« وغيرها من الشركات 
التي حرصت على املش����اركة في هذا البرنامج املوجه 
جلميع مستمعي كويت FM سواء من مشتركي »زين« 

أو »الوطنية«.

فرص كثيرة

وجه »الذيب« أحمد املوسوي نصيحة جلميع مستمعي 
كويت FM بأن يستعجلوا بإرسال »مسچاتهم« للبرنامج 
للفوز بجوائزه فإذا كانوا من عماء »زين« فليرسلوا 
مسچاتهم إلى رقم 91188 أما إذا كانوا من عماء الوطنية 
فليرسلوها إلى رقم 1947 خاصة أن هناك مفاجآت جميلة 
تنتظرهم في هذا البرنامج الذي يعتبر منهم وإليهم.

)فريال حماد(املوسوي يتوسط علي حيدر وجميل اقبال واملخرج سعود املسفر

»الذيب« أحمد املوسوي أثناء تقدميه للبرنامج 

يبث يومي الخميس والجمعة على كويت FM برعاية »زين« و»األنباء«

ماريا

مي عبداهلل


