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عمرو دياب

حسني اجلسمي

أكد أن نجاح البرنامج زاد عليهم المسؤولية

حظي برنامج املسابقات »املزاد« باهتمام كبير ومتابعة غير مسبوقة في رمضان 
املاضي باطاللته االولى، ولعل اهم االسباب التي ادت الى جناحه وجود االعالمي 

املتألق بركات الوقيان بأس����لوبه املتميز الذي اضفى جوا من احلماسة واملنافسة 
على البرنامج كذلك فكرته اجلديدة وطريقة حصول املش����تركني على قيمة السؤال 

وسعيهم للخروج بأعلى مبلغ مالي.
ونتيج����ة للنجاح الكبير الذي حتقق للبرنامج، تقررت عودته على خارطة دورة 
تلفزيون »الوطن« في ش����هر رمضان املبارك التي حملت ش����عار »تدلل مع الوطن«، 
حيث سيكون العرض االول لتلفزيون »الوطن« بينما سيعرض البرنامج على قناتي 

»روتانا خليجية« و»روتانا موسيقى« كعرض ثان مما يعطينا انطباعا باهتمام القنوات 
االخرى بعرض البرنامج وبالتالي زيادة رقعة مش����اهدته على مستوى الوطن العربي. 

»املزاد« يحظى برعاية مجموعة كبيرة من الشركات وعلى رأسها بنك الكويت الوطني الذي 
يعد االقدم بني نظرائه وكذلك شركة ڤيڤا لالتصاالت، مما يدلل على حرص الشركات الكبرى 

على رعاية البرنامج نتيجة لنسبة املش����اهدة العالية التي يحظى بها وفقا لالستبيانات التي 
ظهرت من الشركات العاملية املختصة وحصول »املزاد« على مراكز متقدمة فيها. 

انطلق قطار االش����تراك في برنامج »املزاد 2« قبل اكثر من ش����هر، وقد شهد اقباال كبيرا 
وبش����كل يزيد على العام املاضي من املشتركني عبر ارسالهم للرسائل القصيرة سعيا الى 

احلصول على مقعد للمش����اركة واحلصول على جوائز البرنامج التي متت زيادتها هذا 
العام لتصل ارقام املزايدة على االسئلة الى مبالغ مرتفعة ومضاعفة، كذلك كان الفتا 

للنظر حرص الكثير من االكادمييني واملثقفني على املشاركة في »املزاد 2«.
من جانبه، قال صاحب فكرة برنامج »املزاد« ومقدمه االعالمي بركات الوقيان: 

البرنامج هذا العام س����يبقى محتفظا باملضمون والشكل العام للفكرة، لكن 
هناك الكثير من التغييرات على مستوى »التكنيك في اللعبة« واحلصول 
على جائزة املزاد، مضيفا انه سيسهل على املشتركني طرق املزايدة وفي 

الوقت ذاته مضاعفة املبالغ املمنوحة لهم عبر االسئلة املطروحة.
وتابع ان التغييرات ايضا ستكون في الديكور الذي سيختلف 

متاما عن العام املاضي على الرغم من االش����ادة الكبيرة بديكور 
البرنامج في رمضان السابق مما يشكل عبئا على فريق البرنامج 

بتصميمه الديكور اجلديد، بحيث يكون على مستوى اعلى 
من القدمي لكن اقول »ربعنا قدها وقدود«.

وب����ني الوقيان ان فري����ق البرنامج يعمل على 
قدم وساق الستقبال االخوة املشتركني وتعبئة 
االستمارات اخلاصة بهم كما يعمل طوال ايام 
االس����بوع دون توقف حتى يحظى اجلميع 
بفرصته للمش����اركة في البرنامج. وكشف 
الوقيان عن ان اس����تقبال املش����اركني يتم 
وفق اسلوب س����هل، حيث نقوم باستقبال 
املتصلني الس����تكمال بياناتهم، وقد حرصنا 

من خالل عملنا على ان نتالفى كل السلبيات 
الت����ي رافقتنا العام املاضي كونها جتربة اولى 

للبرنامج. واستطرد قائال ان فريق العمل يتكون 
من طاقم لالتصال باالشخاص الذين يبعثون برسائل 

»اس ام اس« وطاقم آخر لالس����تقبال والطاقم االخير 
مللء االستمارات اخلاصة باملشتركني. واضاف انهم ملسوا 
القبول الكبير من املشتركني والرضا التام على النظام املتبع 
للتسجيل. واختتم الوقيان قائال ان اعضاء فريق العمل من 
اصغرهم الى اكبره����م يعملون باجتهاد واجلميع حريص 

على ان يظهر البرنامج بشكل يفوق التصورات.

عمرو دياب يكتشف المواهب الفنية
في التأليف والتلحين أكتوبر المقبل

 القاهرة ـ سعيد محمود
أعلن الفنان الكبير عمرو دياب أنه سيبدأ 
في ش����هر أكتوبر املقبل حملته الكتشاف 
املواهب الفنية اجلديدة، والتي س����بق أن 

أعلن عنها من قبل.
وكشف »الهضبة« عن املوعد للجمهور 
الذي حضر حفله السنوي  بقرية »جولف 
بورتو مارينا« بالس����احل الشمالي واعدا 
جمهوره باكتشاف مواهبهم الفنية على أمل 

ايجاد جنوم جديدة للمستقبل.
وقال دياب جلمهوره: »سأبدأ حملة اكتشاف 

املواهب في اكتوبر، ومن ير في نفسه املوهبة 
الفنية التي تؤهله لذلك فلي���تقدم فورا، سواء 
في التأليف أو التلحني، وامتنى أن أجد منكم 
 من اس����تطيع الغناء من كلماته أو أحلانه 

مستقبال«.
واضاف »من يس����تطع ان يثبت نفسه 
وموهبته فس����يجد اكثر م����ن مفاجأة في 
انتظاره، هناك من سيغني معي في إحدى 
حفالتي، وهناك من سأغني من كلماته أو 
أحلانه، وآخرون سيظهرون معي في أغنياتي 

املصورة«.

حسين الجسمي يفوز 
بجائزة التميز في الغناء العربي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
منح الفنان االماراتي حس����ني اجلسمي جائزة 
التميز في مجال الغناء على مستوى الوطن العربي 
في احلفل الذي اقيم في فندق هيلتون القاهرة، في 
اطار احتفاالت االمم املتحدة باليوم العاملي للشباب، 
وبتنظيم من مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة 
بالتعاون مع االمانة العامة جلامعة الدول العربية، 

ومركز األمم املتحدة لالعالم في القاهرة.
حضر احلفل االمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موسى وممثل االمني العام لالمم املتحدة في 

القاهرة وسفراء النوايا احلسنة.
وقالت مشيرة ابوغالي رئيس مجلس ادارة مجلس 
الشباب العربي للتنمية املتكاملة ان اختيار الفنان 
حسني اجلس����مي اتى تقديرا جلهوده في االرتقاء 
مبس����توى االغنية العربية وهذا ما جعله منوذجا 

مشرفا للشباب العربي.

بركات الوقيان: »المزاد 2« مختلف 
في التكنيك ويسّهل عملية االشتراك

اإلعالمي بركات الوقيان

صاحبها طلب مزيداً من الوقت للتفكير لدخول الخليجيين شركاء فيها

مستثمرون عرضوا مليون دينار للمشاركة في مؤسسة فنية
مفرح الشمري

علمت »األنباء« ان عددا من املستثمرين 
اخلليجيني تقدموا بعرض مالي مغر قدره 
مليون دينار الحدى املؤسسات الفنية في 
الكويت تختص باالنتاج الغنائي ليكونوا 
ش����ركاء فيها حيث تضمن عرضهم خطة 
لتطوير هذه املؤسسة من خالل بناء ستديو 

خاص بها وايجاد موقع مناسب لها بدال من 
موقعها احلالي وذلك بعد النجاحات التي 
حققتها هذه املؤسسة في سوق الكاسيت 
خاصة بعد ان »وهبت« الشهرة لعدد من 
مطربيها الشباب في اخلليج والوطن العربي. 
وتشير املصادر الى ان املسؤولني عن هذه 
املؤسسة بعد ان تسلموا هذا العرض املغري 

من قبل بعض الوسطاء في الوسط الفني 
يحاولون حاليا اقناع صاحب املؤسس����ة 
للموافق����ة على هذا الع����رض اال انه طلب 
مزيدا من الوق����ت للتفكير خاصة بعد ان 
مت ابالغه بأن هؤالء املستثمرين يريدون 
فتح مكاتب ملؤسسته في اخلليج وبعض 

الدول العربية.
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