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 يبدأ املخرج إســـالم خيري 
تصويـــر مسلســـل «املواطـــن 
مصري إكس» في منتصف مارس 
املقبل داخل اســـتديو بالطريق 
الصحـــراوي، بحســـب «اليوم 

السابع» املصرية.
  واملسلسل تأليف محمد ناير 
ويشـــارك في بطولتـــه روبي 
الشـــريف ومحمود  ويوســـف 
عبداملغني ونبيل عيسى وأمير 
كرارة وشيري عادل وأحمد خليل 
وسامح الصريطي وعبدالعزيز 
مخيون ومحمد فراج، واملسلسل 
تصوير جمال البوشي ومهندس 

الديكور محمد عطية واألحداث تدور جميعها في ٣٠ حلقة بالقاهرة 
وسيناء. 

 انتهت اإلعالمية والفنانة 
االماراتية وئام الدحماني، 
من تصوير أغنية خليجية 
هندية جديـــدة، تعاونت 
فيها مع الفرقـــة الغنائية 
البوليوودية «سرور باند»، 
بشـــكل «دويتو» وحتمل 
عنوان «سجنا وي» وتعني 
«حبيبي» باللغة العربية، 
وهي من أحلـــان وكلمات 
فرقة سرور، بينما الكلمات 
العربية للشاعر البحريني 

أحمد السيد.
  وتدخل األغنية حسبما 
صرحت به وئام لـ «إيالف» 

في مجال األغنيات الكالسيكية، التي صورتها على مدار أربعة ايام 
متتالية في أبوظبي في اإلمارات، وشاركها الغناء الفنان الباكستاني 
«كمران باري» والفنان الهندي «البنجابي ساب علي خان» اللذان 
يشـــكالن فرقة «سرور باند» الهندية، التي تعتبر من أهم الفرق 
الغنائية في ساحة بوليوود السينمائية، ملمحة الى أن األغنية 

تطرح قضية احلب والزواج والطالق وعالقتها بالشهرة.
  وأضافت: سيراني املشـــاهدون في أجواء متعددة بني الفرح 
واحلزن من خالل زواجي وطالقي في سيناريو الكليب، وهو ما 

سيظهر إمكانياتي في عملية التمثيل. 

 مقدمة برامج بعدما 
«اشتكت» على فريق 
عملهـــا هاأليام قاعدة 
متـــدح فيهـــم بعدما 
طردوها مـــن القناة.. 

صچ اي شي! 

 مدح
 مطـــرب بعدمـــا صار 
انه  ممثل هاأليـــام يقول 
محظوظ وايد بالتعاون مع 
احد املنتجني النه معطيه 
دور صخر مثل ما يقول.. 

خير ان شاء اهللا!

 حظ
املبـــذول من   اجلهـــد 
املســـؤولني في تلفزيون 
الكويت لنقـــل احتفاالت 
الديـــرة باألعياد الوطنية 
يستحق االشادة والتقدير.. 

عساكم ع القوة.

 احتفاالت
 مقدمة برامج بعدما 
«اشتكت» على فريق 
عملهـــا هاأليام قاعدة عملهـــا هاأليام قاعدة عملهـــا هاأليام قاعدة 
متـــدح فيهـــم بعدما 
طردوها مـــن القناة.. 

 مقدمة برامج بعدما 
«اشتكت» على فريق 
عملهـــا هاأليام قاعدة عملهـــا هاأليام قاعدة عملهـــا هاأليام قاعدة 
متـــدح فيهـــم بعدما 
طردوها مـــن القناة.. 

صچ اي شي! 

 مدح
 مطـــرب بعدمـــا صار 
انه  ممثل هاأليـــام يقول 
محظوظ وايد بالتعاون مع محظوظ وايد بالتعاون مع محظوظ وايد بالتعاون مع 
احد املنتجني النه معطيه 
دور صخر مثل ما يقول.. 

خير ان شاء اهللا!

 حظ
املبـــذول من   اجلهـــد 
املســـؤولني في تلفزيون 
الكويت لنقـــل احتفاالت الكويت لنقـــل احتفاالت الكويت لنقـــل احتفاالت 
الديـــرة باألعياد الوطنية 
يستحق االشادة والتقدير.. 

عساكم ع القوة.

 احتفاالت

 مريم حسين تقدم «الفروسية» ضمن الدورة البرامجية الجديدة

 بن دمخ: رسالة «رواسي» 
  بعيدة عن اإلسفاف واإلثارة الرخيصة

                عبدالحميد الخطيب
  في خطوة جديدة اتفق تلفزيون رواســــي 
مع الفنانة مرمي حسني لتقدمي برنامج جديد 
يحمل اسم «الفروسية» وذلك ضمن الدورة 
البرامجية اجلديدة التي ســــيتم الكشف 
عنها في مؤمتر صحافي سيعقده رئيس 
مجلس ادارة «رواسي» فايز بن دمخ خالل 
الفترة املقبلة، والتي من املتوقع ان تشتمل 
على مجموعة من البرامج املنوعة والفنية 

واألدبية. 
  وفي هذا الصدد أكــــد بن دمخ أن هناك 
معايير وضوابط محددة يتم على أساسها 
اختيار املذيعني وجاء اختيار مرمي حسني 
لتقدمي برنامج «الفروسية» خلبرتها في 

هذه الرياضة التي متثل موروثا حقيقيا لكل العرب، مضيفا: 
مازلنا نؤكد يوما بعد آخر أننا نسير على نفس النهج الذي 
اتخذناه ســــابقا في تقدمي رسالة اعالمية راقية لكل أبناء 
الوطن العربي بعيدا عن االســــفاف واالثارة الرخيصة، 
حيث نهدف الى االرتقاء بذائقة مشاهدينا والذين يعتبرون 

«راس مال رواسي». 
  من جهتها قالت الفنانة مرمي حسني انها سعيدة خلوض 

اولى جتاربها في التقدمي التلفزيوني خاصة انها متتلك 
خبرة جيدة في رياضة الفروسية وسبق لها ان شاركت 
في مســــابقات وبطوالت دولية في فرنسا حصدت 
خاللها اجلوائز االولى، ملمحة الى ان فكرة البرنامج 
قريبة من هوايتها االولى وهي الفروسية، حيث تسلط 
الضوء على اســــتضافة أشهر مالك االسطبالت في 
الكويت والوطن العربي ومحاورتهم عن أبرز القضايا 
التي تهمهم، منوهة الى ان البرنامج ســــيحمل ثقال 
أدبيا يتمثل في استضافة عدد من األمراء والشيوخ 

مما سيعطي قيمة كبيرة له.
  واضافت قائلة: البرنامج سيمثل رصيدا اضافيا 
بالنسبة لي خاصة ان تلفزيون سبق ان استقطب عددا 
من الوجوه الفنية واكتشفها في التقدمي التلفزيوني 
مثل الفنانة عبير أحمد واملطربة التونسية هالة نور 
باالضافة الى الفنانة واملذيعة زينة كرم التي قدمت النســــخة األخيرة 

من برنامج «شاعر العرب».
  يذكر ان تعاقد «رواسي» مع الفنانة مرمي حسني لتقدمي «الفروسية» 
جاء بعد جناحها مؤخرا من خالل مشاركتها في أكثر من مسلسل خليجي 
تلفزيونــــي والتي آخرها «ايام الفرج» الذي عرض في رمضان املاضي 
باالضافة الى تخصصها في رياضة «الفروســــية» والتي حصدت من 

خاللها أربع بطوالت للمحترفني في فرنسا خالل السنوات املاضية. 

 فايز بن دمخ

 مريم حسين 

 بعد «مالك» عيد الحب

 أوراد: «أنا كويتية واليوم ألوان ديرتي بعليها»

 تقع أبراج الكويت في منطقة:
  أ - حولي.

  ب - دسمان.
  ج - الجهراء. 

 مفرح الشمري
  يواصل برنامج املسابقات «ألو فبراير» تقدمي مفاجآته ملستمعيه 
وخصوصا عمالء «زين» طوال فترة االحتفال باالعياد الوطنية بعد 
ان زادت الشـــركات الراعية قيمة اجلوائـــز وهي: «األنباء»، «زين»، 
«منتزه خليفة الســـياحي»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «اجلوثن 
جاليري»، «كادو فرح»، «عيادة بلسم لالسنان»، «ليموزين اخلرينج»، 
«الفايز للعود والعطور» باالضافة الى اجلهة املنفذة للبرنامج «ميديا 

فون بلس».

  أقالم فاخرة

  قدمت «األنباء» مجموعة من االقالم الفاخرة ملستمعي البرنامج 
حيث القت هذه البادرة استحســـان جميع املشاركني وذلك للمكانة 

الكبيرة التي حتتلها «األنباء» في قلوبهم. 

 روبي تبدأ «المواطن مصري إكس» 
في القاهرة وسيناء

 زواج وطالق فنانة إماراتية
  في أربعة أيام 

 سمية تترك «همس الجذور» 
  من أجل «كيد النسا»

 القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة ســـمية    اعتـــذرت 
اخلشـــاب عن املشـــاركة في 
مسلســـل «همس اجلـــذور» 
الذي يقوم بإخراجه إسماعيل 
عبد احلافظ، وبررت ســـمية 
اعتذارها النشغالها في أعمال 

تلفزيونية. 
  من ناحية أخرى تشـــارك 
الفنانة املصرية سمية اخلشاب 
في مسلسل «وادي امللوك» مع 
املخرج حســـني صالح حيث 
تقوم بدور غجرية ويشاركها 
في املسلسل الفنانة صابرين، 
ومن املقرر عرض املسلسل في 

رمضان املقبل. 
  وتستعد أيضا سمية اخلشاب 

النسا»  لبطولة مسلسل «كيد 
مع فيفي عبده وصالح عبداهللا، 

ومن إخراج أحمد صقر. 

 روبي

 جنوى كرم عمرو أديب 

 منى امرشا

 سمية اخلشاب

 وئام الدحماني

 نيكول سابا: أرفض التهاون في األجر 
  وأنا لست كوميديانة

 عمرو أديب يفاجئ نجوى كرم 
  ويحتفل بعيد ميالدها على الهواء

 «أطفال» منى امرشا: «خلصنا الدراسة»

 بعد عودتها الستكمال مسلسل «نور 
مرمي» قالت الفنانة نيكول ســـابا عن 
أم للمرة  مغامرتها بتقدمي شـــخصية 
األولى، انها غير متخوفة فهناك فتيات 
في مثـــل عمرها تزوجن وأجننب طفلة 
في عمر الطفلة التي جتســـدها ابنتها 
في املسلســـل، وال توجد مشكلة لديها 

في ذلك.
  وعن أسباب قبولها مسلسل «نور 
مرمي» دون غيره من األعمال الدرامية 
التي عرضت عليها قالت نيكول، حسب 
«النشرة»: الشخصية مليئة باألحاسيس، 
وقصة املسلسل بعيدة عن قضايا املافيا 
واملخدرات والعشوائيات التي ال تناسب 
إال السينما، أما الدراما فلها طابع خاص 
ولم أتردد في املوافقة على الدور الذي 
أعتبره نقلـــة حقيقية في مشـــواري 

الفني.
  وحول اعتذارها عن مسلسل «آدم» 

بطولة تامر حســـني قالـــت: اعتذاري كان بســـبب األجر فاجلهة 
املنتجـــة عرضت علي أجرا ال يناســـبني، وكنت قد تعاقدت على 

بطولة مسلسل «نور مرمي» لذلك رفضت 
التهاون في األجـــر، نافية ما تردد عن 
انها طلبت ٥ ماليـــني جنيه وقالت: لم 
يحدث أن طلبت هذا الرقم واملعروض 
كان أقل من ذلك بكثير، وكان من املمكن 
أن أتهاون في أجري لو لم أتعاقد على 
«نور مرمي» ألن املخرج صديقي وأعتز 

أيضا بتامر حسني.
  وبســـؤالها عن الكوميديا من خالل 
مسلسل «عصابة بابا وماما» العام املاضي 
أجابت: الكوميديا أصعب شيء، خاصة 
أن هدف املمثل ينصـــب على إضحاك 
اجلمهور وأنا لست كوميديانة، ولكن 
ساعدني النص كثيرا ألنه اعتمد على 
كوميديا املوقف، كما كان معي كوميديان 

كبير هو املمثل هاني رمزي.
  وعن استعدادها للزواج قريبا قالت: 
مجرد شائعة، لكنني أمتنى أن أعيش 
قصة حب تنتهـــي بالزواج الذي يدوم 
طوال العمر، ولن أتسرع في اتخاذ هذه اخلطوة، إال بعد التأكد من 

مشاعر الطرف اآلخر، فاملسألة بالنسبة لي ليست سهلة. 

 فاجأ اإلعالمي املصري عمرو أديب 
النجمــــة اللبنانية جنــــوى كرم على 
الهواء مباشرة في احللقة السابعة من 
 Arabs Got برنامج اكتشــــاف املواهب
Talent باالحتفال بعيد ميالدها، وبدت 
السعادة واضحة على وجه شمس األغنية 
اللبنانية، وردد جمهور البرنامج أغنية 

امليالد مع أديب، وسط تصفيق حاد.
  وفــــي احللقة التي شــــهدت مواهب 
متعددة، وحصل فيهــــا اجلمهور على 
فرصــــة التصويت لصالح متســــابقه 
املفضل، توقف عمرو أديب عضو جلنة 
التحكيم قليال، وقال: «يا جماعة عاوز 
بس أقول لنجوى حاجة.. عاوز أقولها.. 
سنة حلوة يا جميل» مع اجلمهور داخل 
االســــتديو، األمر الذي أثــــار إعجابها، 
وتبادلت التهنئة مع كل من عمرو أديب، 
والعميد علي جابر، زميليها في جلنة 

التحكيم. 

 تطرح شـــركة «بالتينوم 
ريكوردز» فـــي ابريل املقبل، 
البوما غنائيـــا موجها للطفل 
بشكل تعليمي مبسط يتضمن 
رســـائل تنمي عقـــل الطفل، 
وجاءت فكرة االلبوم بتوجيه 
من رئيس مجموعة الـ «أم بي 
سي» الشيخ وليد االبراهيمي، 
الفنان عصام  هذا وسيشرف 
كمال على االلبوم الذي يشارك 
فيه نخبة من جنوم الغناء أمثال 
راشـــد املاجد وماجد املهندس 
ومنى أمرشا، وسيضم األلبوم 
١٢ أغنيـــة أغلبهـــا من أحلان 

عصام كمال ومن ضمنها عمالن 
غنائيان قدما كدويتو غنائي 
وعمل آخر يقدمه كورال أطفال 
لبنان ويحمل عنوان «اخلدامة»، 
وسيضم االلبوم ايضا االغاني: 
«أعز الناس» كلمات الشـــاعر 
فهد الرويضان وغناء راشـــد 
املاجد وتتناول األم ومكانتها، 
الشـــاطر»  وأغنية «حمودي 
الشـــاعر علي اخلوار  كلمات 
وغناء راشـــد املاجد، وأغنية 
ديو حتمل عنوان «هذا أبونا» 
كلمات الشاعر فهد الرويضان 
ويغنيها الفنان راكان والفنان 

نبيل روجيه، وأغنية «السنة ١٢ 
شهر»، هذا ويغني الفنان خالد 
اجليالني بأغنية «يا كذاب» من 
كلمات وأحلان عبداهللا العماني، 
والفنان عبدالفتاح جريني يغني 
«اسمع كالم ماما وبابا» ومنى 
أمرشا «خلصنا الدراسة»، كما 
مت استحداث شخصية كرتونية 
حتت اسم «ونيس» لتقدم ثالث 
أغنيات هـــي «الباص» و«بابا 
نزل معاشه» و«نام يا شاطر»، 
وتقدم الفنانـــة فرح ديو مع 
الطفل اللبناني بول مارك «شو 

هيه الهدية». 

 بمناسبة االحتفاالت الوطنية

 زيادة قيمة الجوائز الليلة 
  في «ألو فبراير»

 (فريال حماد) لقطة جماعية ألسرة «هال فبراير» 

 نيكول سابا

 أصدر قاضي االمور املســـتعجلة في بيروت قرارا قضى بتغرمي 
شـــركة اجلرس «ش. م. ل» مبلغـــا قدره ١٠ ماليني ليـــرة لبنانية 
ومنعها من ذكر اســـم املنتج عادل معتوق في اي وسيلة اعالمية او 
مجلـــس عام ذلك على خلفية الدعوى التـــي كان معتوق رفعها في 

وجه «اجلرس». 

 القضاء اللبناني يغّرم «الجرس» 
عشرة ماليين ليرة لصالح معتوق

 عبدالحميد الخطيب
  مبناسبة األعياد الوطنية اهدت الفنانة الكويتية 

أوراد جمهورها أغنية وطنية جديدة من فكرتها 
وكلمات الشاعر عبداهللا املواش وأحلان وإنتاج 

أحمد القروي، واألغنيـــة حملت عنوان «أنا 
كويتية» ومتيزت بإيقاع التيكنو الســـريع 
والكلمة الســـهلة املمتنعة حيث تقول: «انا 
كويتية واليوم ألوان ديرتي بعليها، ألوانها 
ألوان الفرح.. هوى فبراير لياليها»، هذا 
وقد صدر مؤخرا للفنانة أوراد رمييكس 
جديد ألغنية «مالك» من توزيع الفنان 
األوكرانـــي «آندي فاكس» مبناســـبة 

احتفال العالم بعيد احلب وذلك في 
خطوة لنشـــر األغنية في أوروبا 

الشرقية.
  اجلدير بالذكر أن الفنانة أوراد 

هي أول مغنية آر اند بي كويتية 
حيث أطلقت ألبومها األول 

بعنــــوان «مــــو انا» في 
الصيف املاضي الذي 

أثــــار جــــدال كبيرا 
الســــاحة  علــــى 

مـــن  الفــنية، 
أبرز أغنياتها 
ذكـــــــــر»  أ »
و«بصارحــك 
وارتـــــــــاح» 
و«يطالعنــي 

من بعيد». 


