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مسلسل »يا مالكا قلبي« إنتاج ضخم لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة بس 
عيبه في اختيار ممثلينه واللي ما برز منهم إال الفنانة ملياء طارق والفنان حسني 

املهدي في قصة حبهما واستطاعا ان »ميتلكا قلوب« املشاهدين بأدائهما التمثيلي 
الرائع.. عساكم عالقوة.

املسلسل احمللي حابل نابل اللي يعرض حصريا على تلفزيون الكويت 
كبوته في اختيار بعض ممثلينه باإلضافة لطريقة إخراجه اللي عّفا عليها 
الزمن ونتمنى من القائمني عليه إعادة مونتاجه بعد رمضان حتى يتقبله 

املشاهدون.. خيرها بغيرها!

املمثلة رميا الفضالة من الوجوه الشابة اللي ميتلكون موهبة حقيقية ولكن 
ما استغلت وجودها في مسلسل »املالفع« بطريقة صحيحة خصوصا 

انها محور الشر في األحداث اللي تصير بهاملسلسل لدرجة ان املشاهدين 
أزعجتهم نبرتها احلادة في حواراتها اللي ما فيها تنويع.. حسافة رميا! 

يسرا النجمة التي كانت تتسيد دراما رمضان في األعوام املاضية ال نشعر بوجودها 
في »نكدب لو قلنا مبنحبش« لتقدميها شخصية منطية مكررة ال حتمل جديدا 

وشباب املسلسل هم الروح احلقيقية في العمل، باالضافة الى املمثلة اللبنانية ورد 
اخلال التي قدمت دورا جيدا.

املهدي وملياء  »ملكو« قلوب املشاهدين

حابل نابل.. والكبوة!

رميا الفضالة.. نبرة حادة!

اختفاء يسرا!

 ملياء طارق وحسني املهدي في املسلسل

 مشهد من حابل نابل 

 رميا الفضالة في مسلسل املالفع 

مشهد من املسلسل

أنغام 

نانسي عجرم 

أعلنت الفنانة أنغام بدءها 
ألبومها  العمل على تسجيل 
الغنائي اجلديد، وإن لم حتدد 
املوعد النهائي املقرر أن يرى 
فيه النور ، وقالت إنه سيكون 
املقاييس  مفاجأة سارة بكل 

حملبيها ومعجبيها.
الرسمية  ووفقا للصفحة 
اخلاص���ة به���ا عل���ى موقع 
التواص���ل االجتماع���ي ال���� 
»فيسبوك«، قامت أنغام بالفعل 
بتس���جيل 4 أغان حتى اآلن، 
من كلمات الش���اعر الغنائي 
أمير طعيمة، وأحلان خالد عز 
وأحمد صالح حسني وشريف 
بدر، أما التوزيع فقام به خالد 
الشافعي وأحمد  عز وحسن 

إبراهيم.
وعل���ى اجلان���ب اآلخر، 
أنغام، حسب موقع  تواصل 
العمل على  »عيون عالفن«، 
االنتهاء من ألبومها اخلليجي 
الذي سبق وأعلنت عنه منذ 
فترة، وضمت له مؤخرا أغنية 
جديدة حتمل اسم »يا إلهي«، 
كتب كلماتها الشاعر الغنائي 
تركي، ووضع أحلانها سهم، 
في حني قام بالتوزيع عصام 

الشريطي.

تواجدت الفنانة نانس���ي 
عجرم برفقة املخرج اللبناني 
وليد ناصيف ومدير أعمالها 
جيجي ملارا، حيث يتم البحث 
في فكرة الفائز مبسابقة ڤيديو 
كليب نانس���ي عجرم الشاب 
سيف شواف وهو من أعضاء 

نادي معجبي العجارم.
واألغنية التي س���يتم من 
خاللها تق���دمي فكرة معجب 
نانسي هي أغنية »أعمل عاقلة« 
ومن املفترض تصويرها خالل 
األي���ام القليل���ة املقبلة فور 

االعتماد على الفكرة.
إلى ذلك تقوم حاليا إدارة 
 »Star Academy Arabia«
بالتفاوض مع نانسي عجرم 
وإليس���ا، وذلك إلحياء حفل 

البرامي األول من البرنامج.

أنغام تستعد 
أللبوم جديد

نانسي عجرم 
تبحث فكرة الفائز 

مبسابقة كليب 
»أعمل عاقلة«

)فريال حماد(  فاطمة دشتي مع أحمد املوسوي وعلي حيدر في البرنامج 

بعد زيارتها الستديو البرنامج مساء أمس األول

 »FM دشتي: »اخلليج للكابالت« سعيدة برعاية »كنز
ألنه من البرامج املميزة في اإلذاعة

الدع���م لبرنامج »كنز  كل 
FM« في دورته الس���ابعة، 
متمنية لفري���ق عمله كل 

جناح وازدهار.
ومن جهته، شكر املشرف 
العام عل���ى البرنامج علي 
حي���در مبادرة مس���ؤولة 
اإلعالم واالتصال بش���ركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 

الكهربائية فاطمة دش���تي 
بزيارة اس���تديو البرنامج 
حتى تطلع على سير العمل 

في هذا البرنامج
ال���ذي اس���تحوذ على 
مستمعي »كويت FM« من 
خالل ما يقدمه من جوائز 
قيمة مقدمة من الش���ركات 
الراعي���ة للبرنامج وهي: 
جريدة »األنب���اء، »زين«، 
»املش���روعات السياحية«، 
»اكادميية اجلوثن«، »مركز 
صابر للعطور«، »32 لطب 
األسنان«، »معهد تك مارك 
البريطان���ي«، »ليموزين 
الى  اخلرين���ج« باإلضافة 
معه���د »س���با الصح���ي« 
و»مالعب املسيلة«، وشركة 
اخلليج للكابالت التي يفتخر 
مبساهمتها في رعايتها لهذا 

البرنامج.
يذكر ان »كنز FM« من 
تقدمي احمد املوسوي وإعداد 
علي حيدر وخديجة دشتي 
ومن إخراج نايف الكندري 
وسعود املسفر بينما ينسق 
اتصاالت���ه كل من محمود 
عطية وجميل إقبال ورامي 

الشعار.
مفرح الشمري   ٭
@MefrehS

عبرت مسؤولة اإلعالم 
واالتصاالت بشركة اخلليج 
والصناع���ات  للكاب���الت 
الكهربائي���ة فاطمة حيدر 
دشتي عن سعادة القائمني 
على هذه الش���ركة برعاية 
برنامج مثل البرنامج اليومي 
املسابقاتي »كنز FM« ألنه 
من البرامج املميزة في إذاعة 
الكويت وخصوصا محطة 
»كويت FM« الذي استطاع 
العديد من  ان يس���تقطب 
املس���تمعني للمشاركة في 
فقراته املنوعة التي حتمل 
العديد من  ب���ني طياته���ا 
اجلوائ���ز الثمينة والقيمة 
الت���ي تقدمه���ا »اخللي���ج 
للكابالت« وباقي الشركات 

التي تساهم برعايته.
وأضافت دش���تي خالل 
زيارتها الستديو البرنامج 
مساء امس األول ان شركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية شركة مساهمة 
كويتية حترص دائما على 
دعم ورعاية البرامج املميزة 
الكويتي سواء  في اإلعالم 
في التلفزي���ون او اإلذاعة 
وذل���ك إلبرازها بالش���كل 
املطل���وب للمتلق���ي ومن 
هذا الباب قدمت الش���ركة 

نظام احلكم في السعودية 
أ ـ سلطاني

ب ـ ملكي
ج ـ أميري

نسرين طافش 

نسرين طافش في عمل
من إخراج إسباني

تباشر املمثلة نسرين طافش بعد انقضاء الشهر 
الفضيل تصوير مسلسل من إخراج إسباني، حيث 

تؤدي شخصية فيها تشويق وحركة وحب. 
وفي التفاصيل فإن العمل سيصور على شكل مواسم، 
في كل موسم 15 حلقة تضم جنوما من مصر واخلليج 

ولبنان ولم يتحدد اسمه بعد.

رامي امام

أمين زيدان

رامي إمام: احلاقدون يتصيدون لي األخطاء

أمين زيدان معجب بـ »لعبة املوت«

وكأن���ي ارتكبت خطيئة 
عمري إال أن هذه احللقة 

أن تنتج مسلسال يرصد هذه 
األح���داث م���ن وجهة نظر 
أخرى ويحظ���ى مبتابعة 
جماهيري���ة؟«. وأض���اف 
»أعتق���د أن���ه آن األوان أن 
نخرج من حدود االعتراض 
النظري إلى اعتراض إبداعي 
يثم���ر عن مش���اريع فنية 
القراءات«. وأبدى  متنوعة 
زيدان إعجابه مبسلس���ل 
»لعبة املوت« فقال: حسب 
ما ذكر موقع »انا زهرة« » 

منبعثة م���ن رؤية نظر 
فنية بحتة وأتت متهيدا 
ملا بعده���ا، وزادت لهفة 
املش���اهدين للق���اء بطل 
املسلسل«. وأكد رامي، في 
تصريح له، أن شخصية 
الع���راف النصاب قريبة 
للواقع، خاصة ان هناك 
انتحلوا صفات  كثيرون 
جهات ش���رطة وداخلية 
وأنشأوا كبائن في الطريق 
الصحراوي للحصول على 
املال، وهناك قضايا نصب 
كثيرة معروفة في مصر 

والوطن العربي.

إن في العمل حرفية عالية 
في صناعة مسلسل محكم 
اإليقاع وقادر على خلق حالة 
جذب عالية، وبغض النظر 
عن أهمية احملتوى النصي 
لكنه الفت من حيث القدرة 
الفائقة على صعيد الصنعة 
الفنية«. ووجه شكره للكاتبة 
واملخرج فكتب: »شكرا لرمي 
حنا التي استطاعت أن تفرد 
قماشة حديثة محدودة على 
مساحة زمنية كبيرة بصنعة 
غير عادية، وش���كرا لليث 
حجو الذي استطاع أن يقدم 
اقتراحا بصري���ا وإيقاعيا 
يستحق التوقف عنده، كنت 
أمتنى وهذه رغبة شخصية 
أن يحمل هذا املشروع أفكارا 
قيمة لكنه يظل اس���تثناء 
تقنيا يبشر بتطور حرفي 
حقيقي«. يذك���ر أن »منبر 
املوت���ى« و»لعب���ة املوت« 
يعرضان يوميا على شاشة 
»أبوظبي األولى« طيلة شهر 

رمضان املبارك.

كشف املخرج الشاب 
رامي إمام، إنه ال يصدق 
حتى اآلن مشاركة والده 
إم���ام في  النجم ع���ادل 
بطولة مسلسل »العراف« 
بعد اإلرهاق الكبير الذي 
أصابه أثناء تصوير »فرقة 
العام  ناجي عط���ا اهلل« 

املاض�ي.
واعترف رام���ي بأنه 
تعرض النتقاد كبير كونه 
أخفى بط���ل العمل عادل 
إمام عن الظهور في احللقة 
العمل، قائال:  األولى من 
»هذه احللقة أش���عرتني 

رغم ابتعاده عن سورية 
ومسلسالتها، إال أن الفنان أمين 
زيدان يبدو متابعا جيدا ملا 
أجنزه زمالؤه على الشاشات. 
هكذا، فقد خصص صفحته 
ال� »فيس����بوك« خالل  على 
اليوم����ني املاضيني للحديث 
عن الدراما، وخصوصا بعض 

املسلسالت.
وق���ال امي���ن إن »منبر 
املوت���ى« حق���ق متابع���ة 
اس���تثنائية، ومهما كانت 
تصورات البعض لس���بب 
هذه املتابعة، فقد حتققت، 
وهن���اك كثي���رون صفقوا 
للمسلس���ل وهذا حق لهم. 
وهناك م���ن اعترض عليه 
بش���دة وهذا أيضا حق له. 
ووجه س���ؤاال ملن لم يجد 
مصداقية في طريقة تناول 
املسلس���ل لألزمة: »ملاذا لم 
توجه���وا أصابع التقصير 
إلى املؤسس���ات اإلعالمية 
السورية الرسمية التي لم 
تستطع رغم كل اإلمكانيات 


