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 ممثلة خليجيـــة هااليام  24 
قاعدة تلف وتدور على مكاتب 
املنتجني علشان يشاركونها 
في انتاج عمل كوميدي تستعد 
لتصويـــره.. دامچ ما عندچ 

فلوس شكو تنتجني! 

 ما ادري ليش مخرج رسالة 
مهرجان اخلرافي املســـرحي 
مختار موسيقى حزينة في 
لقطات الرسالة مع انه عروض 
هاملهرجان اغلبها كوميدية.. 

سؤال بحاجة الجابة!

 موسيقى مشاركة
 جميل ان يكون هناك شريط 
اخباري يتابع من خالله املشاهد 
االخبار اوال بأول على شاشة 
تلفزيون الكويت بس املصيبة 
انه معظم اخبار هالشــــريط 

قدمية.. ومنا للمسؤولني!

 أخبار

 هيفاء وهبي

 نور الشريف 

 درة مع هاني رمزي

 هيفاء تبحث عن مخرج لكليبها الجديد

 تهديدات بإلغاء «بين شوطين» لنور الشريف

  جتتمع حاليا املطربة اللبنانية 
هيفاء وهبى مع عدد من املخرجني 
لوضع فكرة للكليب اجلديد الذي 
تنوى تصويره من ألبومها اجلديد 
الـــذي ســـتطرحه خالل الشـــهر 

اجلاري.
إنتاج شـــركة    واأللبوم مـــن 
«روتانا» للصوتيـــات واملرئيات 
ويضم ١٣ أغنية متنوعة بني اللبناني 
واملصري تعاونت خالله مع عدد 
كبير من الشـــعراء وامللحنني من 
بينهم رفاعي، ومحمد رحيم، وجان 
مارى رياشي، وهادي شرارة، ومنير 
بو عساف، ومحمد يحيى، ومتيم. 
ومن أغنيات األلبوم «ملكة جمال 
الكون» كلمات أمير طعيمة، وأحلان 
رامي جمال، و«بكرا بفرجيك» أحلان 
هشام بولس و«مجنونة بيك» كلمات 
وأحلان محمد رفاعي، و«عايزاك» 
و«نستنى نفســـى» كلمات محمد 
رفاعي وأحلان محمد يحيى، و«ملكة 
جمال الكون» أحلان محمد رحيم، 

وتوزيع موسيقى متيم. 

الغموض الشديد   حالة من 
تســــيطر على مسلســــل نور 
الشريف اجلديد «بني شوطني»، 
خصوصــــا أن بطله، حســــب 
«النشــــرة»، انعزل عن وسائل 
اإلعالم ورفض الرد على هاتفه 
متاما، حتى على مخرج املسلسل 
نفسه عمر عبدالعزيز، مما يعرض 
املسلسل نفسه ملأزق وقد تضطر 
شركة اإلنتاج «كنج توت» إلى 
إلغائه.هذا وأكدت مصادر بالشركة 
أن املسلسل بالفعل، قد يتم إلغاؤه 
نظرا لضيق الوقت وعدم وضوح 
موقف بطله منه. يذكر ان مسلسل 
«بني شوطني»، من تأليف عبدالرحيم 
كمال الذي سبق أن تعاون مع نور 
الشريف في مسلسل «الرحايا» الذي 

عرض قبل عامني.

 درة تتصدى لرومانسية 
 «مفاجآت» الحلقات األخيرة  هاني رمزي بـ «سامي أكسيد الكربون»

   لـ «ألو فبراير» مثيرة
 مفرح الشمري

  تشهد حلقة الليلة من برنامج 
العديد  املسابقات «ألو فبراير» 
املثيرة ملستمعيه  املفاجآت  من 
وخصوصا عمالء «زين» بعدما 
اقتربـــت حلقـــات البرنامج من 
االنتهاء بعدما حقق أعلى نسبة 
اتصاالت في برامج محطة «كويت 
FM» األمـــر الـــذي دفع أســـرة 
البرنامج لتقدمي جوائز قّيمة من 
غير أسئلة تطرح على املشاركني 
مقدمـــة من «األنبـــاء»، «زين»، 
«منتزه خليفة السياحي»، «معهد 
كراون بـــالزا الصحي»، «عيادة 
بلسم لألســـنان»، «كادو فرح»، 
«ليموزيـــن اخلرينج»، «الفايز 
للعـــود والعطـــور»، «اجلوثن 
جاليري»، باالضافة الى اجلوائز 
اخلاصة التي تقدمها اجلهة املنفذة 

للبرنامج «ميديا فون بلس».

  الشيفروليه الرابعة

  دعـــا مقـــدم البرنامج أحمد 
املوسوي جميع مستمعي «كويت 
FM» وخصوصـــا عمالء «زين» 

الى تكثيف ارسال «مسجاتهم» 
ألرقـــام البرنامج لعل وعســـى 
يفوزون بالشـــيفروليه الرابعة 
املقدمة من اللجنة املنظمة ملهرجان 
هال فبراير والتي سيجري عليها 
السحب الثالثاء املقبل بحضور 
مراقبي اإلعالن التجاري والشؤون 
املالية بوزارة اإلعالم خصوصا 
انها ستكون احللقة األخيرة من 
«ألو فبراير» الذي انطلق في ٢٠ 

يناير املاضي.

 مروة: شذى  مؤدية وليست مطربة
 اكدت الفنانة العراقية الشابة، 
مروة أحمد، انها مازالت تتعرض 
امللحنني  حلرب مـــن بعـــض 
كونها تكتب وتلحن لنفسها، 
واوضحت مـــروة ان اعتمادها 
على نفسها كان بسبب ارتفاع 
اجور الشعراء وامللحنني، اضافة 
الى تكلفة التســـجيل العالية، 
فضال عـــن التصوير، وهو ما 
لم يقدر عليه أي فنان شـــاب 
خصوصا مع عدم وجود شركات 
انتاج فنية.واضافت مروة في 
حديث مع «ايالف»: لقد واجهت 
التعامل  صعوبات خاصة في 

مع بعض امللحنني الذين ميتلكون عالقات واســـعة ويوظفونها 
ضدي، وكانت اغنية «ألو ها يا حبيبي» قد ســـرقت مني وغناها 
شخص آخر واعتقد ان هذه اولى نقاط احملاربة، فهناك من يعتقد 
انني سأســـحب البســـاط من حتتهم بكتابتي للشعر واألحلان، 
وهذه حرب نفســـية بشكل غير مباشر. وعن االصوات النسائية 
العراقية قالت: املغنيات املتواجدات حاليا على الساحة الغنائية 
ميتلكن شـــخصيات مؤثرة واصواتا جميلة ومنهن اصيل كرمي 
هميم، وورود جعفر اخلفاف، وشـــذى حسون وان كنت اعتبرها 
مؤدية وليست مطربة الن صوتها ليس فيه أي احساس، وكذلك 
رحمة رياض احمد، وعلى الرغم من أن هذه االسماء تقيم خارج 

العراق اال انها متثل الغناء العراقي.

 استأنف الفنان هاني رمزي تصوير املشاهد اخلارجية من فيلمه 
اجلديد «ســــامي أكســــيد الكربون»، وذلك على سطح أحد املراكب 
النيلية بحضور الفنانة التونسية درة والفنان إدوارد والطفلة جنا 

واملخرج أكرم فريد.
  وتدور أحداث فيلم «ســــامي أكسيد الكربون» في قالب كوميدي 
حول شخصية سامي الذي يعمل طيارا، وال يعرف شيئا في حياته 
سوى البنات ووظيفته، وتطرأ على حياته متغيرات كثيرة، مشيرا 
إلى أنه لم يتم استحداث بعض املشاهد عقب الثورة لتالئم الواقع 
الذي تعيشــــه مصر في الوقت اجلاري. ومن جانبها اعربت الفنانة 
درة التونسية عن سعادتها البالغة للعمل مع هاني رمزي ألول مرة، 
مشيرة إلى أنها على املستوى الشخصي تعيش حالة من السعادة 
البالغــــة بعد ثورتي تونس ومصر، كما تنتظــــر الثورات العربية 

األخرى التي حتدث تغييرات واسعة في الوطن العربي. 

 أحمد املوسوي وعلي حيدر  (فريال حماد)

 مروة أحمد

 مجهولة تنتحل شخصية إلهام الفضالة 
وتسرق أموال أصدقائها عبر اإلنترنت  

 حّذرت الفنانة إلهام الفضالة جمهورها وأصدقاءها الفنانني من فتاة تســـتغل شـــخصيتها عبر 
موقع التواصل االجتماعي الـ«فيس بوك»، وتقوم باإلساءة إلى سمعتها وشخصيتها بتصرفات غير 
جيدة، قائلة: لقد اكتشـــفت وجود من تدعي اسمي وشخصيتي وتتواصل مع جمهوري، وتستخدم 
صورتي عبر اإلنترنت، وذلك عندما هاتفني كثير من الفنانني يبلغونني بأنهم أضافوا اســـمي إلى 
قائمة األصدقاء على صفحاتهم عبر الـ «فيس بوك»، مشيرة إلى أنها كانت تخبرهم بأنها ال تعرف 

عن األمر شيئا، وأنها صديقة غير جيدة مع الـ«فيس بوك» وال تعرف كيف تتصفحه.
  واضافت الفضالة انها لم تأخذ األمر على محمل اجلد إال بعدما عرفت أن من يستغل اسمها وصورتها 

يعرف كثيرا من التفاصيل، وخاصة عن أعمالها الفنية التي صورتها واملســـتقبلية منها، ما أوقعها في 
حيرة في معرفة شخصية من وصفته بـ «املجرم أو املجرمة».

  وأكدت الفضالة، حسب موقع «ام بي سي» أن ما أحزنها بشدة هو تلقيها اتصاال هاتفيا 
مـــن صديقني لها، أحدهما ممثل وآخر إعالمي أبديا موافقتهما ملســـاعدتها ماديا، وأنهما 
يريدان أن يستفسرا عن كيفية حتويل املبلغ، الذي طلبته عن طريق التواصل معهما 
عبر الـ«فيس بوك»، مشيرة إلى أن هذا األمر أثار غضبها وإحراجها وأجزمت بأن األمر 
رمبا يتطور بصورة أكبر يضر بســـمعتها السيما أنها متزوجة وأم ألطفال، ناهيك 

عن املشكالت التي افتعلتها مع بعض الفنانني.
  وأضافت أنها ال تعاني أي ضائقة مالية وأنها مرتاحة ماديا، مشيرة إلى أن زوجها 
وهو إعالمي كويتي معروف أدرك خطورة األمر، وطلب منها تأسيس صفحة على 
الـ«فيس بوك» لتوضيح احلقيقة، لكنها رفضت حتى ال يتوسع األمر ناهيك عن 

عدم اطالعها التام بعالم اإلنترنت.
  وطالبت الهام الفضالة جمهورها بأخذ احلذر واحليطة ومحاربة من تدعي 
شخصيتها، وأنها عندما تريد التواصل مع أصدقائها وجمهورها فإنها ستتواصل 
معهم مباشرة ومن دون إنترنت، مبدية استغرابها وحيرتها من معرفة املدعية 
لشـــخصيتها تفاصيل دقيقة عنها كونها فنانة السيما اسم عائلتها الثالثي، 

الذي لم يسبق أن كشفته في أي وسيلة إعالمية.
  ونفت الفضالة معرفتها بالهدف من وراء تشويه صورتها أمام جمهورها، 
وقالت إن اجلميع يعرفها جيدا، وستحاول عن طريق زوجها وأصدقائها اإليقاع 

بـ «املجرمة»، ومقاضاتها حتى تكون عبرة لغيرها.
  من جهة أخرى، كشفت الفضالة عن انشـــغالها حاليا بتصوير مسلسلها 
اجلديد «كرمي برقبته سبع حرمي»، الذي سيعرض في رمضان املقبل. وتشارك 
فيه إلى جانب الفنان القدير ســـعد الفرج وملياء طارق وبثينة الرئيسي وهبة 
الدري وفاطمة الصفي وشجون وياسة وجتسد فيه شخصية الشقيقة الكبيرة، 
التي ترتبط بشقيقاتها بشدة، وتعتبر كل واحدة منهن «سر األخريات»، مؤكدة 
أنها تتحدى بهذا املسلسل ملا يحمله من جملة من القضايا، التي متس األسرة 
العربية بشكل مباشر. كذلك تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل «فرصة 
ثانية» للمخرج البحريني أحمد املقلة، وتأليف الكاتبة القطرية وداد الكواري، 
وميثل املسلسل عودتها لتجسيد شخصية املرأة املتغطرسة والبرجوازية، 
التي تنظر لآلخرين بنظرة فوقية، كما انتهت من تصوير مسلسل كوميدي 
بعنـــوان «باب الفرج» مع الفنان علي جمعة، وتنتظر الضوء األخضر من 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا لدخول موقع تصوير مسلسله الرمضاني 

اجلديد «السرداب». 

 أكدت أنها ستوقع بها وتقاضيها حتى تكون عبرة لغيرها

 عملة المملكة العربية السعودية:
  أ ـ الدينار

  ب ـ الريال
  ج ـ الدرهم 

«FM حقق أعلى نسبة اتصاالت في برامج «كويت 


