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»عيد ميالد« وليد وجراغ مع عبير

بشار جاسم
يس����تضيف برنامج »ميالد 
جنم« اليوم في متام الس����اعة 
العاشرة مساء، اثنني من جنوم 
منتخب الكويت وهما الالعبان 
وليد علي ومحمد جراغ ليحتفال 
معا بعيد ميالدهما مع املذيعة 
املتميزة عبير الوزان وذلك على 

قناة فنون، واحلديث عن آخر 
إجنازاتهما الرياضية.

»األنباء« هاتفت عبير ملعرفة 
تفاصيل احللقة حيث قالت: هذه 
احللقة تعتبر حلقة استثنائية 
ومميزة ألني سأستضيف العبني 
من منتخب الكويت في برنامج 
»ميالد جنم« الذي يحتفل غالبا 

بعيد ميالد الضيف، لكن لألسف 
لم يتزامن تاريخ ميالدهما مع 
تاريخ احللق����ة، حيث ان وليد 
وجراغ عيد ميالدهما في شهر 
نوفمب����ر لكني أص����ررت على 
استضافتهما خصوصا ان كل 
ضيوفي فنانون فأحببت ان آخذ 
خطًا آخر لعيون املشاهد ولعيون 

الالعبني الذين رفعوا اسم الكويت 
في أكثر من بطولة.

وتضي����ف: هما ليس����ا آخر 
العبني ستتم استضافتهما في 
البرنامج وهناك العديد من جنوم 
الرياضة سيكونون ضيوفي في 
احللقة املقبلة ألننا مددنا عرض 

البرنامج حتى شهر يوليو.

اجلدير بالذك����ر ان برنامج 
»ميالد جنم« من اعداد وتقدمي 
ال����وزان وفك����رة جميل  عبير 
الباش����ا ومدير االنتاج س����عد 
كنعان واخ����راج محمد صالح 
ويعرض كل ي����وم خميس في 
متام الساعة العاشرة مساء على 

قناة فنون.

ُيعرض اليوم في تمام الساعة العاشرة مساًء على »فنون«

عبير ووليد علي ومحمد جراغ عبير الوزان

سامي العدل

أصالة تظهر على غالف ألبومها 
الجديد بـ »بطن حامل بتوأمين«

»عالم الفن«: ال مفاوضات مع دياب

سامي العدل »يلقى مصرعه« 
في »دوران شبرا«

صرح املمثل س����امي العدل بأنه 
سيحل ضيف شرف ضمن مسلسل 
»دوران ش����برا«، حيث يجسد دور 
»عزي����ز« والد أحم����د عزمي، والذي 
يلقى مصرعه وميوت خالل احللقة 
األول����ى. وتدور أحداث املسلس����ل، 
حسب »النشرة« في حي شبرا الذي 
يظهر فيه التسامح بني السكان الذين 
يتصارعون ثم يتفقون في النهاية. 
ويقوم بالبطولة في »دوران شبرا« 
كل من دالل عبدالعزيز، عفاف شعيب، 
أحمد عزمي، هيثم أحمد زكي، محمد 
رمضان وحورية فرغلي، ومن تأليف 

عمرو الدالي، وإخراج خالد احلجر.

كش����فت الفنانة السورية أصالة نصري عن أنها حامل في ولدين 
توأم، معلنة أنها تنوي تسمية أحدهما علي، بينما لم تختر بعد االسم 
الثان����ي، وقالت عن جديدها إنها حتضر أللبومها الذي س����يطلق في 
أواخر شهر 5 أو أوائل شهر 6 قرب موعد الوالدة. وأضافت أصالة في 
حوار مع برنامج »صباح اخلير يا عرب«: سأصور غالف األلبوم بهذا 
البطن العظيم، مشيرة الى انها ستشارك مع فرقة »بساطة« كمشاركتها 

السابقة مع فرقة وسط البلد، ولكن مبنظور آخر للموسيقى.
من جانبه، أكد املخرج طارق العريان - زوج أصالة - أنهما يستعدان 

لتحضير فيلم من بطولة أصالة، وأنه مت إجناز السيناريو.

أكدت شركة عالم الفن أن كل 
ما يتردد حول وجود مفاوضات 
مع املطرب عمرو دياب للعودة 
مرة أخرى إليها، مجرد تكهنات 
من البعض، مشيرة إلى السبب 
وراء تردد هذه الشائعات حاليا 
هو ع����ودة العالقات الودية بني 
عم����رو واملنتج محس����ن جابر 
وآخرها حضور املطرب حلفل 
زفاف داخل أسرة جابر وقبلها 
قيام عالم الفن بالتنازل عن جميع 
القضايا املتبادلة بني الطرفني على 
خلفية لقاء عشاء مت في منزل 
دياب جمع محسن جابر وحسام 

لطفي محامي دياب متت فيه تسوية املشاكل القضائية بني الطرفني، 
وأبرزها القضية التي أقامتها الش����ركة على خلفية قيام عمرو دياب 
باستخدام بعض املصنفات اخلاصة بالشركة خالل برنامج »احللم«، كما 
حملت الشركة إلى أن عمرو مازال مرتبطا بعقد مع »روتانا« وبالتالي 

ال يجوز التفاوض معه بأي شكل من األشكال. 

عمرو دياب

جلطة تستدعي 
نقل الشحرورة 
إلى المستشفى

نقلت الشحرورة صباح الى مستشفى قلب 
يسوع في منطقة احلازمية اثر اصابتها بجلطة 
في الرأس بحسب املعلومات املتناقلة في الوسط 
الفني في لبنان، وقد نقلت سيارة اسعاف تابعة 
للصليب االحمر اللبناني صباح الى املستشفى 

حيث يتردد ان حالتها استقرت.
 اجلدير بالذك���ر ان صباح عانت مؤخرا من 
عدة ازمات صحية ادخلت على اثرها املستشفى، 
وتخضع حاليا ملراقبة طبية مس���تمرة، خوفا 

عليها من أي انتكاسة.

هل تخلت مايا نصري عن الدراما المصرية؟
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

م���ن املتوقع ان تطل الفنانة مايا نصري 
الى جانب كل من ميش���ال قزي جنم »ستار 
اكادميي« وبريجيت ياغي جنمة »سوبر ستار« 
في مسلسل لبناني كتبه طارق سويد ويحمل 
اسم »من كل قلبي«، حيث سيتمكن اجلمهور 
من مشاهدة مايا نصري ألول مرة بعيدا عن 
الدراما املصرية.وتدور احداث »من كل قلبي« 
حول ثنائيني يواجه���ان الصراع بني حياة 
الريف وحياة املدينة، فتبرز سيئات املدينة 

وحسنات الريف. 
يذكر ان العمل يتصدى له مخرج جديد 
وهو جو فاضل الذي اكد انه سيقدم املسلسل 

بصورة مختلفة وتقنية جديدة.

الشحرورة صباح

مايا نصري

أصالة وهي حامل مع زوجها طارق العريان


