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تستضيفهما عبير اليوم على »فنون«

العجيرب والعونان في »ميالد نجم«
روال: ال أعرف تفاصيل  انضمام أديب إلى »الحياة«

صرحت اإلعالمية روال خرسا بأنها ال تعرف 
تفاصيل انضمام اإلعالمي عمرو أديب إلى قنوات 
احلياة وظه���وره معها خالل اليومني املاضيني، 
مؤكدة ان حالة الطوارئ التي تعيشها البالد جتعل 
اجلميع في حالة طوارئ، مؤكدة ل� »إيالف« انها 
لم متانع في ظهوره معها في البرنامج، ورحبت 
به حيث اخبرها فريق اإلعداد بأنه سيقدم معها 

البرنامج وذلك قبل وقت قليل من الظهور على 
الهواء، الفتة إلى أنها رحبت به.

وع����ن معاجلة قناة احلياة للموقف السياسي 
في م���ص���ر وعدم معاجلتها مبوضوعية أكدت 
روال ان تلفزي���ون احلياة اقرب ف���ي التغطية 
إلى التلفزيون املصري الرسمي املتحدث باسم 

الشعب.

فهد الحيان يزّور توقيع صبا مبارك
الفنان����ة األردنية صبا  قامت 
مبارك بط����رد والدها فهد احليان 
من منزل العائلة بعد أن قام بتزوير 
توقيعها بالتنازل عن إرث والدتها، 
وقام بره����ن املنزل ألحد البنوك، 
لكي يسدد ديونه، حيث دخل في 
مشكالت مادية طاحنة أفقدته كامل 

ثروته.
اخلب����ر الس����ابق يأتي ضمن 
مجموعة اعتراف����ات لفهد وصبا، 
اللذين ح����ال ضيفني على برنامج 
»لو«، ال����ذي تقدمه الفنانة أروى 
 ،mbc1 ويعرض كل اثنني على قناة
والذي تضع فيه ضيفيها في قصة 
افتراضية يق����وم الضيفان فيها 
برسم وقائعها ومعاملها، وكشف 
النجمان خ����الل احللقة مجموعة 
من احلقائق األخرى عن حياتهما 

الفنية والشخصية.
وخالل القصة قام فهد احليان 
ب����دور األب »بدر«، وه����و األب ل� 
»رؤى« الت����ي تقوم بدورها صبا 
مبارك، وهي فتاة متحررة تعاني 

التي  البرنامج  وخارج قصة 
رس����م النجم����ان أحداثها، أكدت 
الفنانة األردنية صبا مبارك أن 
الدراما السورية كان لها الفضل 
األكبر عليها في مشوارها الفني، 
وهاجمت من انتقدوها على إهدائها 
جائزة ال� »ج����وردون أووردز«، 
التي حصل����ت عليها مؤخرا إلى 

سورية.

من مشكالت مع خطيبها، بينما 
أبوها يعاني من مشكالت مادية 

طاحنة.
وتتطور العالقة بني االثنني، 
حيث تزيد املش����كالت بني رؤى 
وخطيبها، ويزور أبوها توقيعها 
لرهن املنزل، واحلصول على مبلغ 
150 ألف دوالر هي التي تخرجه 

من أزمته.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
طرحت الفنانة جنوى س���لطان أغنية اجتماعية إنسانية ضد 
املخدرات حتمل عنوان »عيش���ا حلوة الدني« من كلمات وأحلان 
جهاد فرح وتسجيل وتوزيع وليد قبالن، وهي املبادرة التي كانت 
قد حملت عنها قبل فترة في وس���ائل اإلع���الم بعد أن وعدت بأنها 

ستطلق عمال غنائيا سيكون على شكل مفاجأة للجميع.
ومن املق���رر ان تصور هذا العمل عل���ى طريقة الڤيديو كليب 
خ���الل الفترة القريبة املقبلة على أن يعرض عبر جميع احملطات 
الفضائية اللبنانية والعربية، وقد بدأت اإلذاعات ببث هذا العمل 
الغنائي في لبنان. في املقابل، كانت سلطان قد عادت من القاهرة 
إلى لبنان بس���المة بعد ان أحيت حف���ال غنائيا في معرض لبنان 
بعيون مصرية بحضور الس���فير اللبناني في القاهرة إلى جانب 

العديد من الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والفنية.

بشار جاسم
يستضيف برنامج 
اليوم  »ميالد جن���م« 
اخلميس عل���ى قناة 
فن���ون أه���م جن���وم 
الكوميديا في الكويت 
الفنانني احمد العونان 
العجي���رب  وخال���د 
لتحتفل بهما املذيعة 
عبير الوزان مبناسبة 
عيد ميالدهما وس���ط 
فرح���ة جمهورهم���ا 
واتصاالت عديدة من 
قبل زمالئهم من الوسط 
الفن���ي، باالضافة الى 
اتصاالت املشاهدين، 
كذلك ستهديهما عبير 
الهدايا  العدي���د م���ن 
البرنامج  م���ن قب���ل 

واجلمهور.
البرنامج  يذكر ان 
الزميل جميل  فك���رة 
الباشا واعداد وتقدمي 
املذيع���ة عبير الوزان 
ومدير االنتاج س���عد 
كنعان واخراج محمد 
صالح ويعرض في متام 
الساعة العاشرة مساء 

على قناة فنون. عبير الوزان وفي اإلطار أحمد العونان وخالد العجيرب

فهد احليان صبا مبارك

الجريني متحمس جدًا لمالقاة الجمهور الكويتي الليلة في صالة التزلج

»سنة رايحة« لراغب عالمة في »ليالي فبراير«

عبدالحميد الخطيب
أعرب النجم اللبناني راغب عالمة عن سعادته 
الكبيرة للمشاركة في مهرجان زين الليالي ليالي 
فبراير الذي يشارك فيه للمرة األولى، معبرا عن 
اشتياقه ملالقاة جمهوره الكويتي الكبير من خالل 
مهرجان »ليالي فبراير« هذا احلدث الفني الكبير 
أيضا، مؤكدا ان للكويت مكانة كبيرة وغالية في 
قلب كل لبناني بش���كل خاص وقلب كل العرب 

بشكل عام.  
 ووعد عالمة مبفاج���آت أعدها جلمهوره في 
حفله االول الذي يحييه مبشاركة املطربة أصالة 
نصري واملطربني منى امرشا وعبدالفتاح اجلريني، 
متمنيا ان تكون ليلة طربية رائعة، كاش���فا أنه 

سيصدح بأجمل أغانيه في مسيرته الفنية وكذلك 
أغنياته اجلدي���دة التي أطلقها في ألبومه األخير 

»سنة رايحة«.
من جانبه أكد الفنان املغربي عبدالفتاح اجلريني 
أنه ينتظر لقاء جمه���وره في الكويت الليلة في 
صالة التزلج من خالل مشاركته في املهرجان الذي 
ينظم���ه »تلفزيون الوطن«، متمنيا أن ينال حب 
اجلمهور في مشاركته األولى. وأكد اجلريني أنه 
متحمس جدا ملالقاة جمهور »ليالي فبراير«، ألنه 
لطاملا ارتبطت عالقة حب ومودة وإخاء مع الشعب 
الكويتي، ملمحا الى انه سيشدو بعدد من أغانيه 
التي عرف بها، باإلضافة الى أنه س���يقدم أغنية 

جديدة ستكون مفاجأة للجمهور الكويتي.

عبدالفتاح اجلريني راغب عالمة

نجوى سلطان تتبرأ  من المخدرات!

جنوى سلطان


