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مروة محمد

أسماء املنور

مروة محمد: مشاركتي في مهرجان دمشق 
السينمائي حدث كبير في حياتي الفنية

مفرح الشمري
عبرت املمثلة السعودية مروة محمد 
عن س���عادتها بوجودها في مهرجان 
دمشق السينمائي الدولي في دورته 
ال� 18 التي س���تنتهي مساء اليوم في 

دار االوبرا السورية.
واضاف���ت ان وجوده���ا في هذا 
التعرف  املهرجان ساعدها كثيرا في 
على العديد من الشخصيات السينمائية 
في الوطن العربي والعالم من ضيوف 
املهرجان وذلك لالستفادة من خبراتهم 

الفنية.
واستطردت قائلة: اعجبني جدا حفل 
االفتتاح الذي سلط الضوء فيه على 
تاريخ افالم السينما السورية باالضافة 
لبعض االفالم العربية والعاملية ومت 
جتسيد بعض املشاهد من هذه االفالم 
عبر لوحات راقصة قدمتها فرقة انانا 
السورية بقيادة مخرجها جهاد مفلح 

وقد نالت اللوحات اعجاب اجلميع.
واش���ارت ال���ى ان املهرجان اتاح 
له���ا الفرصة لاللتق���اء للمرة االولى 
مع الصحافة السورية التي وجدتها 
تدعم كل فنان عربي اذا آمنت مبوهبته 
الفنية مشيرة انها تعتبر مشاركتها في 
هذا املهرجان حدثا كبيرا في حياتها 

الفنية.

استفادت من خبرة ضيوفه والتقت الصحافة السورية

»بيتك« يشارك مشاهديه فرحتهم 
في عيد األضحى ويرصد مشاعرهم

مفرح الشمري
يش����ارك البرنامج االجتماعي »بيتك« مش����اهديه 
فرحة عيد االضحى املبارك بعد ان قرر املسؤولون في 
تلفزيون الكويت استمرار بثه بحلقات خاصة تتماشى 
مع فرحة العيد من خالل الفقرات التي مت اعدادها من 
قبل فريق اعداده الذي يرأس����ه الزميل ناصر العتيبي 
حيث سيس����تضيف في هذه احللقات عددا من سفراء 
الدول العربية واالس����المية للحديث عن فرحة العيد 
واجوائها في بلدانهم وذلك ليتعرف املشاهد الكويتي على 

طقوسهم اخلاصة التي يحرصون عليها في هذه املناسبة 
وستتخلل ذلك تقارير مصورة عن تلك الدول.

ولن تقتصر فقرات »بيتك« على استضافة السفراء 
فقط وامنا ستكون هناك فقرات متنوعة وتقارير مصورة 
ترصد فرحة اهل الديرة بالعيد وس����يتصدى لتقدمي 
البرنامج كل من االعالمية منيرة عاشور، واالعالمي سعد 

اخللف بينما االخراج يتصدى له فوزان الفوزان.
وم����ن جانبها عبرت االعالمية منيرة عاش����ور عن 
س����عادتها باس����تمرار بث البرنامج في عيد االضحى 

ملش����اركة مشاهدي الفضائية الكويتية والقناة االولى 
فرحتهم ورصد مش����اعرهم وذلك في الرابعة وعش����ر 

دقائق عصرا على الهواء.
ومتنت عاش����ور ان تنال هذه احللقات اخلاصة من 
برنامج »بيتك« اعجاب اجلميع خاصة انها تبث من خالل 

الديكور اجلديد الذي صمم خصيصا للبرنامج.
يذك����ر ان »بيت����ك« بدأت انطالقته من����ذ عام 2002 
واليزال يحصد النجاحات في عيون املشاهدين لتنوع 

فقراته.

»روح« أسماء المنور في األسواقمن خالل حلقات خاصة يستضيف فيها بعض السفراء
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانه املغربية أس���ماء  انتهت 
املنور من تس���جيل جميع أغنيتها 
في أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسم 
»روح أسماء املنور 2010«، وتعاونت 
أس���ماء مع عدد من جنوم التلحني 
والتأليف، من الش���عراء سعود بن 
عبداهلل، سعود بن محمد العبداهلل 
الفيصل، فيصل السديري وسعود 
التلحني  البابطني، وعلى مس���توى 
والتوزي���ع وليد الش���امي وعصام 
الش���رايطي. ويحتوي األلبوم على 
16 أغنية تتنوع م���ا بني اخلليجية 
واملغربية، األلبوم من توزيع شركة 
روتانا للصوتيات واملرئيات وطرح 

أمس في األسواق.


