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مطرب مقزرها هاأليام 
قز في املجمعات التجارية 

ويوزع ابتساماته على 
اللي رايح واللي ياي ألنه 

يحس في قرارة نفسه انه 
مشهور بس محد درى 

بهوى داره.. 
اهلل يشفي!

ممثلة مصلحچية حيل 
عبرت لزميلتها عن 

استيائها من تصرفات أحد 
املخرجني الصبيانية معاها 
مع انه هالشي ما صار بس 
كله علشان تكسر خاطرها 

وتشغل معاها في عملها 
التراثي.. صچ مصلحچية!

ممثلة هاأليام طايحتله 
مدح بأحد املنتجني بعدما 

انغرت عليه قبل فترة بس 
املصيبة انه هاملنتج يدري 
انه هالشي نفاق في نفاق 

علشان ما يطردها من 
مسلسله اليديد.. الطيور 

على أشكالها تقع!

قز مصلحة نفاق 

طيف زوجة مهمومة في »طربان«

أحمد الفضلي

عاد املسلسل الكوميدي »طربان« بالفنانة 
طيــف للوقوف من جديد أمــام الفنان القدير 
محمد املنصور بعد ابتعاد دام لعدة أعوام، حيث 
ســبق أن اجتمعوا للمرة األولى في مسلســل 

»دارت األيام« في أوائل التسعينيات. 
وتشــارك طيف في العمــل وتقوم بتكرار 
نفس الدور الذي لعبته أمام املنصور في »دارت 
األيــام«، حيث كانت زوجة تذوق األمرين من 
زوجها وإن كانت األمور في »طربان« تختلف، 
الســيما أنها دائما على خلق الراحة ألوالدها 
وزوجها وبيتهــا، ولديها هاجس كبير في أن 
يكون أفراد أسرتها على قلب واحد وهو األمر 

الذي يتنافــى مع مبادئ الزوج الذي غالبا ما 
يعيش حلظات طرب مستمرة.

وتواصل طيف حاليا تصوير مشاهدها في 
العمــل، حيث تتنقل مع بقية مجموعة العمل 
في مختلف مناطق البالد لتصوير مشــاهدها 

وقد أوشكت على االنتهاء. 
اجلدير بالذكر أن مسلسل طربان من تأليف 
وإنتاج ضيف اهلل زيد واإلخراج للقدير غافل 
فاضل، إلى جانب املخرج املنفذ مبارك الفضلي 
ويشارك في بطولته خالف املنصور وطيف: 
مرمي حســن وعبداهلل بهمن والفنان الشــاب 
محمد املسلم وغيرهم من الفنانن ومن املرجح 
أن يعرض العمل عبر إحدى القنوات الفضائية 

في رمضان املقبل.

طيف

العمل يجمعها باملنصور بعد سنوات طويلة

تاريخــا محــددا لبدء عرض 
الفيلم. وقد بات معلوما لدى 
اجلميــع أن »حــالوة روح« 
أثــار جدال واســعا منــذ بدء 
تصويره، وقيل إن الرقابة على 
املصنفات الفنية في القاهرة 
قد منعت عرضه ما اســتلزم 
تدخال مباشرا من منتج العمل 
محمد السبكي ومخرجه سامح 
عبدالعزيــز، كما حكي أيضا 
عن مشــهد االغتصــاب الذي 
تتعرض له هيفــاء وهبي... 
كل هذه األسباب وغيرها أدت 
إلى تأجيل موعد العرض الذي 
كان مــن املفتــرض أن يكون 
في الســابع عشــر من يناير 

إعالن »حالوة روح« هيفاء يغزو بيروت ولكن..!
املاضــي. وبطبيعــة احلال، 
وأسوة باألفالم كلها، البد من 
أن يخضع الفيلم للرقابة في 
بيــروت بغية احلصول على 
موافقة األمن العام قبل عرضه 

في الصاالت اللبنانية.
وحتــى اللحظة، لم يتأكد 
ما إذا كانت هيفاء ســتحضر 
حفل افتتاح الفيلم في بيروت، 
بعد زيارتها للواليات املتحدة 
األميركية التي مكثت فيها أكثر 
من 3 أســابيع، وقــد ترددت 
معلومات عن قيامها بتصوير 
أغنيــة على طريقــة الڤيديو 
كليب هناك، ولم يعرف ما إذا 
كان التصوير ألغنية »عارف« 
أم لعمــل فني آخــر، لكن هذا 
الكالم كله لم تؤكده أو تنفه 

وهبي أو مكتبها اإلعالمي.
وفي ســياق متصل، ذكر 
موقع »نواعم« أن هيفاء وهبي 
ستصل إلى بيروت نهاية هذا 
األسبوع، بعدما أنهى املخرج 
محمد سامي تصوير مشاهد 
خاصة من مسلسل »كالم على 
ورق« وبات بانتظار عودتها 
الستكمال تصوير مشاهدها، 
ســتكون  فهــي  وبالتالــي 
مشغولة على مدى أسبوعن 
بالتصوير فــي بيروت، على 
أن ينتقل فريق العمل بعدها 
إلى القاهــرة ملتابعة تصوير 

املشاهد الباقية.

بدأت اإلعالنات الترويجية 
لفيلم »حــالوة روح«، الذي 
تقــوم النجمة هيفــاء وهبي 
ببطولتــه، تغــزو لبنــان، 
حيث احتلت صورة األفيش 
الكبيرة مواقع بارزة داخل أهم 
التسوق )املوالت(  مجمعات 
فــي بيــروت وخارجها، لكن 
الالفت أن اإلعالن ال يتضمن 

هيفاء وهبي 

حضور كثيف من اجلمهور وتفاعل مع »مسابقات أماني«

»تلفزيون الوطن« يقدم كرنڤاال عائليا في حب الكويت في »اجلزيرة اخلضراء«

أماني أشعلت »ليالي فبراير«.. و»صادت« باسمة حمادة!
الســابقة ألنها لم تكن فقط 
للمســابقات  مخصصــة 
ولكنها شملت عرض اخلدع 
البصرية، فأبهرها العارض 
بخدعــة احلبــل العجيــب، 
وكذلك صعد املسرح أبطال 
مسلسل »بوقتادة وبونبيل« 
ورقصوا و»تغشمرت« معهم 
أماني بخفة دمها، وحترشت 
بـ »نبولي« فداحرتها والدته 
وســط بقيــة عناصــر عمل 
هذه الشــخصيات اجلميلة، 

واجلمهور مندمج يضحك.
وتضمنت فقرة املسابقات 
التي قدمتها أماني العديد من 
األلعاب الشيقة التي تتناسب 
مع جميع املراحل العمرية، 
مثل مسابقة »الفيديو« التي 
حتتــاج لتركيز وهي عبارة 
عن مشــهد يعرض ويطرح 
بعده سؤال متعلق به، ولعبة 
الصــور التي يتــم عرضها 
بشكل سريع ومن يتذكر أكثر 
عددا منها من املشاركن يربح، 
كما لعبت أماني لعبة »حلوة« 
مع األطفال، وقامت بتسكير 
أعينهــم بـ »ربطة«، وأخذت 

تصفر وتعمل أصواتا حتى 
يتتبعــوا مكانها ويجدوها، 
ولعبــة الصندوق ومحاولة 
معرفة ما فــي داخله بطرح 

عدد من مواصفاته.
وكذلــك حملت أماني في 
جعبتهــا الكثير من أســئلة 
املعلومات العامة والوطنية، 
وال يوجد أحــد يخرج وهو 
خســران معهــا فمن يخطئ 
باإلجابة له جوائز ترضية، 
مــن  املشــاركة  ولوحــظ 
اجلنســن- رجاال ونساء- 
وحتى من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة، وكانــت املفاجأة 
عندما »صادت« أماني الفنانة 
باســمة حمــادة التي جاءت 
لتشــارك اجلمهــور فرحــة 
»ليالي فبراير« وطلبت منها 
ان تشــاركها احــدى فقرات 
البرنامــج، وســط تفاعــل 
كبير جدا من احلضور الذين 
اســتمتعوا بخفة دم باسمة 
واطاللتهــا اجلميلــة، وفي 
اخلتام اجريت سحوبات على 
جوائز قيمة ألربعة فائزين.

اجلميلة أماني البلوشي التي 
أشعلت الـ »ستيج« بحركتها 
اثناء  وحيويتهــا ومرحهــا 
تقدميها لبرنامج »مسابقات 
أماني« فأسرت كل احلضور.

وبدأت احللقة التي قدمتها 
أماني لتلفزيــون »الوطن« 
من الســاعة السادسة مساء 
وملدة ساعة ونصف الساعة، 
وكانت مختلفة عن احللقات 

أجواء حميميــة وطنية 
زوار  يعيشــها  تفاعليــة، 
اجلزيــرة اخلضراء في هذه 
األيام من املواطنن واملقيمن 
- صغارا وكبارا - بوجود 
أنشطة عديدة ممتعة ضمن 
مهرجــان »ليالــي فبرايــر« 
هــذا العــام، الــذي ينظمــه 
تلفزيــون »الوطن«، تزامنا 
مع أيام االحتفاالت باألعياد 
الوطنيــة للبالد، فاملســرح 
الرئيســي يشــهد كل يــوم 
أنشــطة وعروضــا مميزة، 
واجلمهــور يتزايــد بشــكل 
ملحوظ، مستمتعن بالفقرات 

املقدمة.
وشهدت اجلزيرة اخلضراء 
كرنڤاال وطنيا، حيث جاء عدد 
غفير مــن اجلمهور مرتدين 
املالبــس الوطنيــة، رافعن 
أعــالم الكويــت لتحلق في 
أجمــل  يغنــون  الســماء، 
أغاني حــب الوطن مع رفع 
النقالة  »فالشات« أجهزتهم 
لتضيء معا، فرسموا لوحة 
وطنية رائعة بتشــجيع من 
مذيعة تلفزيــون »الوطن« 

أماني وباسمة على املسرح

التفاصيل الكاملة لـ »نانسي 8«
قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إنها 

ستطرح ألبومها اجلديد »نانسي 8« خالل 
احتفاالت عيد احلب في هذا الشهر، 
موضحة أن األغاني ستكون متنوعة 

بني الغناء املصري واللبناني واخلليجي، 
كاشفة النقاب عن بعض األغنيات مثل 
»مش فارقة كتير«، و»يال يال«، »شاغلة 

كل الناس«، و»ما أوعدك ما أغير«، و»نام 
بقلبي«، و»من اليوم«، و»اتنني صحاب«، 

و»مليون طريقة«، و»راهنت عليك«، و»بعد 
بيسألني«، و»بقا كل ده«، باإلضافة إلى ديو 
»مغرورة« الذي سيجمعها بالنجم اللبناني 

راغب عالمة.
وأوضحت عجرم، خالل حوار لها مع 

صحيفة االحتاد اإلماراتية، عن متنياتها 
بنجاح هذا األلبوم الذي يعتبر عصارة جهد 
كبير ألشهر، حيث حرصت من خالله على 
تقدمي األفضل حبا في جمهورها، والذي ال 
يرضى إال بالكلمة اجلميلة واللحن الرقيق 

املمزوج بالرومانسية واإليقاع اجلميل، 
مشيرة إلى أنها بصدد طرح كليب جديد 

مت تصويره مؤخرا مع املخرج اللبناني 
جو بوعيد ويتضمن أغنية »ما تيجي هنا« 

نانسي عجرمبالتزامن مع طرح األلبوم في األسواق.

اخلشاب تنفي عزوف املنتجني عنها وحتضر أللبوم خليجي

انطالق »أراب آيدول 3« في رمضان.. فماذا عن خالف راغب وأحالم؟

رمضان املاضي اســتغرق 
منها وقتا كبيرا للغاية في 
التصوير بســبب الســفر 
والتحضيــرات  املتعــدد 
التي رافقته، مشــيرة إلى 
أنها بجوار البرنامج عرض 
لها مسلسل »ميراث الريح« 
وهو ما يعبر عن وجودها 
وعدم غيابها، نافية ما تردد 
عن أن وزنها الزائد سبب 
لها مشــاكل مــع املنتجن، 
موضحة أنها قامت بإجراء 
ريجيم لفترة طويلة حتى 
متكنت من تخفيض وزنها 

املصريــة، إال أن تدخــل 
بعــض النافذين على خط 
تسوية املشكلة جعل فهمي 
يعــود إلى تقدمي املوســم 
الثالث مــن »أراب آيدول« 
وسيرافق مجموعة إعداد 
البرنامج في جوالت تشمل 
الكويــت، املغرب، تونس، 
القاهرة، وبيــروت بهدف 
إجراء االختبارات واختيار 

املشتركن.
أما علــى صعيد جلنة 
التحكيــم، فهي مســتمرة 
مع النجــوم أنفســهم أي 
أحــالم،  عالمــة،  راغــب 
نانسي عجرم )التي أكدت 
تصريحاتها أنها تســتعد 
للموسم اجلديد(، باإلضافة 
إلى املوزع املوسيقي حسن 
الشــافعي، فيما لم يعرف 
 »MBC«بعد متى ســتقرر
جمع النجمن راغب عالمة 

بشــكل ملحوظ نتيجة آثار 
الكرتيزون، حيث أصبحت 
اآلن اكثر رشاقة من ذي قبل، 
األمــر الذي يجعلها ليســت 
بحاجــة إلــى إجــراء عملية 

جراحية إلنقاص وزنها.
وقالت سمية انها بصدد 
االنتهاء من البومها اخلليجي 
األول حيث ســيطرح قريبا 
باألسواق اخلليجية، مشيرة 
إلى أنها لم تستقر حتى اآلن 
على العمل الذي ستعود به 

للتمثيل.

وأحالم حلل املشــكلة التي 
حصلت بينهما أثناء عرض 
البرنامــج وبعــده، وكيفية 
تقريب وجهــات النظر بعد 
التراشق الصحافي العنيف 
الذي التزال أصداؤه تتردد 

حتى اليوم.
أمــام ذلــك، يأتــي كالم 
السوبر ستار راغب عالمة، 
فــي املؤمتر الصحافي الذي 
عقده فــي الدوحة، والطلب 
من الصحافين بل باألحرى 
متنيه عليهم عدم سؤاله عن 
النجمــة أحــالم ليصب في 
خانة تهدئة النفوس وبداية 
فتح صفحة جديدة تقوم على 
املصاحلة، حتضيرا للبرنامج 
الذي يتطلب حوالى 3 أشهر 
بن تنفيذ وتصوير السهرات 
املباشرة، ما يحتم على أحالم 

وعالمة أن يكونا متفقن.

تلفزيوني خالل الفترة التي 
تســبق عودته إلى »أراب 
آيدول« لكــن األخير نكث 
باالتفاق، وقدم برنامج »هو 
او هي« مــع النجمة رزان 
مغربي عبر قنــاة احلياة 

الفنانــة ســمية  أكــدت 
اخلشــاب أن مــا تــردد عن 
عزوف املنتجن عنها أمر غير 
صحيح على اإلطالق بدليل 
تلقيها سيناريوهات متعددة 
الســينما والتليفزيون  في 
لالختيار فيما بينها، مشيرة 
إلى أنها حترص على انتقاء 
أعمالهــا بتــأن وهو ســبب 
تأخرهــا فــي املوافقة على 

مشاريع جديدة.
وأضافت سمية، بحسب 
»إيالف«، أن برنامج »سمية 
والستات« الذي قدمته في 

تشــكلت خليــة العمل 
التابعــة لبرنامــج »أراب 
آيدول« في موسمه الثالث، 
جــوالت  ســتبدأ  حيــث 
الهواة املشاركن  اكتشاف 
يونيو املقبل، الذي يتزامن 
هذا العام مع حلول شــهر 

رمضان املبارك.
وســيرافق مجموعــة 
الثالث،  العمــل للموســم 
الفنان أحمد فهمي، الذي قدم 
الدورة الثانية من البرنامج، 
مع زميلته اللبنانية أنابيال 
هــالل. وكانت قــد ترددت 
بعض املعلومات تشير إلى 
احتمال عدم مشاركة فهمي 
لهذا العــام بعد خالف مع 
إدارة MBC. ويعود سبب 
اخلــالف، حســب موقــع 
»نواعم«، إلــى أن احملطة 
كانت قــد اتفقت مع فهمي 
علــى عدم تقــدمي أي عمل 

سمية اخلشاب

راغب مع احالم في »أراب آيدول«

إفراز األنسولني في اجلسم مسؤولية: 
أ - الكبد.
ب - املخ.

ج - البنكرياس.

السؤال اليومي


