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الياقوت لـ »األنباء«: دعم الشباب إحدى مسؤولياتنا في »القايلة« 
ومبلتع: تكرمي الرواد مستمر .. ومفاجآت كثيرة بالبرنامج الفترة املقبلة

وبع���د مبارياتهم حت���ى انتهاء 
البطولة.

وتابع ماي���ك: كما يواصل 
البنات« م���ن تقدمي  »قايل���ة 
الفنانة هدى حس���ن واملذيعة 
هناء عبدالرحمن وجنمة »ستار 
أكادميي« مروة التونسية حصد 
النجاح للمواضيع الشائقة التي 
يطرحها وتهم املرأة بشكل عام، 
وتستضيف حلقة اليوم املذيعة 
اللوغان���ي واإلعالمية  حصة 
العنود  البحرينية  والشاعرة 
احلرب���ي، واع���دا بالكثير من 
الفترة  البرنامج  املفاجآت في 

املقبلة.
اجلدي���ر بالذكر أن برنامج 
»القايلة« يب���ث من األحد الى 
اخلميس عبر أثير إذاعة »كويت 
FM« من الساعة 1 الى 3 عصرا 
وهو من إع���داد نايف النعمة 
وأميرة جنم وإخراج س���مير 
بوحمد وعلي البلوشي وتقدمي 

طالل الياقوت ومايك مبلتع.

 ٭عبدالحميد الخطيب

االعالمي الوحيد لفريقنا الوطني 
لكرة القدم للصاالت الذي يشارك 
في بطولة كاس العالم بتايلند، 
حيث نبث فالشات لالعبينا قبل 

ف���ي كل املج���االت، ونحض���ر 
حللقة تكرميية لالعب املنتخب 
السابق حارس املرمي  الكويتي 
خالد الفضل���ي، كما أننا الراعي 

الذي رسمناه ألنفسنا في »قايلة 
الوف���اء« التي نك���رم فيها رواد 
الكوي���ت الذين أعط���وا الديرة 
من جهدهم ووقتهم وإبداعاتهم 

اجلمهور من خالل صفحتهم على 
.@Gaaylaa تويتر« وهي«

من جانب���ه، قال املذيع مايك 
مبلتع: ال نزال نسير في طريقنا 

ووجهات نظرهم بكل شفافية، 
مؤكدا أن فريق البرنامج ال يألو 
جهدا في س���بيل ه���ذه الغاية 
التواصل مع  ف���ي  ومس���تمر 

في إطار حرصه على متابعة 
كل كبيرة وصغيرة حتدث في 
الكويت ودعما للشباب الطامح 
في مس���تقبل أفضل، يستمر 
برنامج »القايلة« في التواصل 
م���ع اجلمهور م���ن كل الفئات 
العمرية، حي���ث بث البرنامج 
أمس »االربعاء« حلقة خاصة 
من كلية العلوم اإلدارية � بدعوة 
من نادي االدارة والتس���ويق 
في الكلية � نقل خاللها مقدما 
البرنامج اإلعالمي طالل الياقوت 
واملذي���ع املتأل���ق مايك مبلتع 
الكثير من اآلراء البناءة وحتدث 
الط���الب خ���الل احللقة بدون 
حواجز عن بعض املشاكل التي 
تعترض طريقهم وطموحاتهم 

املستقبلية.
وعن دور االعالم في حتفيز 
االجيال اجلديدة للمشاركة في 
تنمية الديرة قال االعالمي طالل 
الياقوت في تصرح ل�»األنباء«: 
هذا األمر هو احدى مسؤولياتنا 
في »القايلة«، حيث نسعى الى 
آرائهم  الشباب ونقل  مساعدة 

املذيع مايك مبلتع شعار برنامج »القايلة«

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

اإلعالمي طالل الياقوت

يستعد الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة لكتابة املقدمة الغنائية للمسلسل 
االجتماعي اجلديد »بقايا جروح وأمل« وهو عمل درامي من تأليف 
خالد الفيلكاوي واخراج صالح الفيلكاوي وبطولة نخبة من جنوم 

الفن في مقدمتهم: عبدالرحمن العقل ومعه: باسمة حمادة وملياء طارق 
ومحمد رمضان وآخرين. وقد رشح عدد من األسماء الطربية في 

الكويت واخلليج لغناء املقدمة ومنهم املطربون خالد عبدالرحمن وعبادي 
اجلوهر، ومن املتوقع تسجيلها بعد االستقرار على اسم املطرب.

 اجلدير بالذكر ان الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة كان له العديد من 
املشاركات خالل الفترة املاضية منها في مسلسل »دروب الوفا« من 

تأليف نايف الراشد واخراج البحريني محمد القفاص، وتصدى لألغنية 
الفنانة الشابة بلقيس احمد فتحي وكانت من احلان فايز السعيد. وكتب 
مقدمة »مذكرات عائلية جدا« تأليف فهد العليوة واخراج محمد العليمي 
وبطولة نخبة من النجوم، وهي من تلحني وتوزيع عادل الفرحان وغناء 
الفنان الشاب حمود ناصر، وكذلك له مقدمة مسلسل »امرأة تبحث عن 

املغفرة« من تأليف اميان سلطان واخراج منير الزعبي، ومن احلان 
عبداهلل القعود وغناء هند البحرينية.

كلمات اخلليفة 
بني خالد عبدالرحمن وعبادي اجلوهر

نفت الفنانة هيفاء وهبي 
ما تناقلته بعض وس���ائل 
اإلع���الم من اخب���ار حول 
مشاركتها في برنامج »ديو 

املقب���ل، حيث أك���د املنتج 
جم���ال الع���دل، بحس���ب 
»اليوم السابع« املصرية، أن 
تأجيل املسلسل جاء بسبب 
الظروف االقتصادية، مبديا 
الدرامي  قلقه على املوسم 
اجلدي���د. ويأت���ي خروج 
الذي جتس���د  املسلس���ل، 
»زينة« من خالله شخصية 

هيفاء وهبي تنفي: لن أكون 
في جلنة حتكيم »ديو املشاهير«

تأجيل مسلسل »جميلة« لزينة
للعام الثاني على التوالي 

املشاهير« كعضو في جلنة 
التحكيم إلى جانب الفنان 
روميو حلود والفنان أسامة 
الرحباني واملمثل حس���ن 

الرداد.
وأكدت هيفاء، بحسب 
أنها  موق���ع »النش���رة«، 
الوقت  منشغلة كثيرا في 
احلال���ي بتحضير أعمالها 
وتصوير اعالنات جديدة 
اضافة الى تصوير مشاهد 

درامية.
جتدر اإلش���ارة إلى أن 
املوسم الثالث من برنامج 
»دي���و املش���اهير« انطلق 
السبت املاضي عبر شاشة 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال 
مبشاركة عدد من »املشاهير« 

اللبنانين واملصرين.

فت���اة من طبقة ش���عبية 
تعيش حتت خ���ط الفقر، 
الدراما لهذا  من خريط���ة 
العام، للمرة الثانية، حيث 
مت تأجيله العام املاضي لعدم 
النص.  اكتمال س���يناريو 
الش���ركة املنتجة  وكانت 
قد رش���حت زينة، محمود 
عبداملغني، سعد الصغير، 
ريهام عبدالغفور، لبطولة 
العمل، ولإلخ���راج محمد 
الع���دل. من جانب  جمال 
اخ���ر، قرر الع���دل، إدراج 
النسا«  مسلسل »س���جن 
تألي���ف فتحية العس���ال، 
إخراج إسالم خيري، ضمن 
اخلطة اإلنتاجية لشركته 
هذا العام، حيث أكد املنتج 
عرض املسلس���ل رمضان 
أنه  إل���ى  املقبل، مش���يرا 
جار حاليا ترش���يح بطلة 
العمل، بعد استقرار الشركة 
على املخرج إسالم خيري 

إلخراجه.

أجلت ش���ركة »العدل 
جروب« مسلسل »جميلة« 
بطولة الفنانة زينة، للعام 

هيفاء وهبي

زينة

اجلامعة األميركية بالقاهرة 
املقرر اقامته الفترة القليلة 
املقبلة، بس���بب اعتراضه 
على ترتيب أسماء املطربن 
املشاركن بحفل لم شمل 
مشتركي »ستار اكادميي« 
الذي س���يحم�����ل عنوان 

.»Star Academy Reunion«
وأكدت مصادر من داخل 

قماح ينسحب من حفل 
اجلامعة األميركية بسبب نسمة

احلفل،  بحسب موقع »جود 
نيوز«،  ان السبب األساسي 
في انسحاب قماح هو وضع 
اسم نسمة محجوب جنمة 
املوس����م الثامن من برنامج 
»ستار اكادميي« قبل اسمه.

وأشارت املصادر إلى ان 
هذا األمر أغضب قماح الذي 
أكد لهم انه يشعر بأن احلفل 
سيكون لنسمة محجوب فقط،  
على الرغم من انه س����يضم 
ع����ددا كبيرا من مش����تركي 
برنام����ج »س����تار اكادميي« 
الذين يحظون بش����هرة في 
العالم العربي وهم: محمود 
ابو  شكرى واالردني ناصر 
الفي وأحمد عزت واالردني 
محمد دقدوق وميسان صدقي 
وشاهيناز واللبنانية نينا 
عبد امللك والسعودي محمد 

عبداهلل.

ق���رر املط���رب محمد 
قماح جنم برنامج »ستار 
اكادميي« االنسحاب من حفل 

نسمة محجوبمحمد قماح

في إطاللة جديدة، تظهر الفنانة 
سميرة سعيد في برنامج »صوت 
احلي����اة ب� »لوك« غي����ر تقليدي، 
واضعة النظ����ارات الطبية. ومن 
املقرر أن تطل به����ذا اللوك خالل 
املرحلة الثانية من برنامج اكتشاف 
املواهب »صوت احلياة«. وقد القت 
تلك اإلطاللة إعجاب محبي سميرة، 
إذ انهالت التعليقات التي تشيد، 
بحسب موقع »انا زهرة«، بجمالها 
وبالنظارات الطبية التي تتناسب 

ألوانها مع ألوان مالبسها.
يذك����ر أن املرحل����ة األولى من 
»ص����وت احلياة« وه����ي مرحلة 
االستماع قد انتهت األسبوع املاضي 
لتبدأ هذا األسبوع املرحلة الثانية. 
علما أن سميرة سعيد تشارك فيه 
كعضو جلن����ة حتكيم إلى جانب 
الفنان هاني ش����اكر واملوسيقار 

حلمي بكر.

نفى وفيق الزعيم ما تداولته 
الصحافة اللبنانية حول إصابته 
مبرض السرطان، مستغربا نشر 
تلك الش����ائعات املسيئة. وأعرب 
الفنان السوري في بيان صحافي 
عن اس����تيائه من تلك الوس����ائل 
اإلعالمية، متهما إياها بأنها »تدعي 
امتهان مهنة اإلعالم«، مبديا بحسب 
موقع »انا زهرة«، انزعاجه الشديد 
من املواقع اإلخبارية السورية التي 
نقلت اخلبر من دون الرجوع إليه 
للتأكد منه شخصيا. وأكد أن صحته 
بخير، واعدا جمهوره مبفاجأة قادمة 
مع املخرج بسام املال في اجلزأين 
السادس والسابع من »باب احلارة«، 
وأشار إلى أنه في صدد االنتهاء من 
كتابة اجلزء الثاني من مسلس����ل 
»الزعي����م« ليعرض في املوس����م 
الرمضاني املقبل. وكانت وسائل 
إعالم عربية ومحلية كش����فت أن 
سبب غياب الزعيم عن دمشق يعود 
إلى إقامته املؤقتة في بيروت لتلقي 
العالج هناك بعد تعرضه لوعكة 
صحية شديدة في األمعاء نقل على 

إثرها إلى املستشفى.

سميرة سعيد 
بـ »النظارات«!

وفيق الزعيم: 
لست مصابًا 
بالسرطان!

سميرة سعيد ب�»النظارات«

وفيق الزعيم


