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مقدم برام���ج »نفى« 
تركه لبرنامجه الشبابي 
إلى قناة ثانية  وانتقاله 
ألنه يعتب���ر القناة اللي 
يشتغل فيها بيته الثاني.. 

بالتوفيچ!

مطرب���ة صوته���ا فيه 
 »ش���جن« هاألي���ام تبي 
 ترد للساح�ة الغنائية ب�عد 
غيبة علش���ان تبط چبد 
مطرب���ة قاع���دة تتحچى 

عنها.. خير إن شاء اهلل!

ممثل���ة ش���ابة توها 
 طالع���ة »تذك���رت« قبل 
 أي���ام  رفيچته���ا الل���ي 
دخلتها بهالمجال بعد ما 
المنتجين..  طردها أحد 

صچ اي شي!

بيت شجن طرد

بعد أن لبوا دعوة القائمين على »مول 360«

الخليفة وحياة وريما: وجود معرض 
لـ »أم كلثوم« في الديرة شرف كبير لنا

خالد السويدان
يعتبر معرض ام كلث����وم الهرم الرابع من 
ابرز املعارض الفنية والثقافية في العالم ورمبا 
يكون هذا املعرض الثالث على مستوى العالم 
الذي يقام لهذه الشخصية التي اثرت الساحة 
الغنائية العربية بتركة ال تقدر بثمن من الفن 
اجلميل واالصيل، وحرصا من ادارة مول 360 
على اهميته وجهت الدعوة لكل من الش����اعر 
الشيخ دعيج اخلليفة والفنانة القديرة حياة 
الفهد واملطربة رميا الش����عار للتجول في هذا 
املعرض االصيل. وفي هذه املناسبة قال الشيخ 
دعيج اخلليفة: نفخر باستضافة هذا النوع من 
املعارض الفنية والثقافية الراقية ويش����رفنا 
ويشرف بلدنا الكويت بان تكون الدولة الثالثة 
على مستوى العالم في استضافة هذا احلدث 
والذي نأمل ان يسهم في زيادة الوعي الثقافي 

لدى املجتمع.
هذا ويستمر املعرض حتى 8 نوفمبر من العام 
احلالي ويضم اربعة اقسام رئيسية يستعرض 
كل منها مجموعة متنوعة من اغانيها وحفالتها 
وافالمها باالضافة الى مقتنياتها الش����خصية 

ووثائق خاصة بها ال����ى جانب عدد كبير من 
اعمالها الفنية البارزة.

وفي هذا الصدد يقول مرزوق املرزوق رئيس 
مجلس ادارة ش����ركة التمدين ملراكز التسوق: 
نهدف من هذا املعرض الى تنش����يط املبادرات 
الثقافي����ة ودعمها لتنمية الوعي الثقافي ليس 
فقط لدى املجتمع الكويتي وامنا على مستوى 

الشرق األوسط.
اما الفنانة القديرة حياة الفهد فأضافت قائلة: 
انا من عش����اق هذه االنسانة ومن عشاق فنها 
الذي مازال حيا حتى يومنا هذا وانا تش����رفت 
كثيرا بان اك����ون هنا لالفتتاح وهذا بحد ذاته 
ش����يء جميل واقل ما نس����تطيع تقدميه لهذه 
االنس����انة التي افنت حياتها من اجل هذا الفن 

االكثر من رائع.
بينما عبرت املطربة رميا الشعار عن سعادتها 
قائلة: انا س����عيدة جدا بتواج����دي هنا وبهذه 
الظاهرة الفنية االكثر من رائعة النسانة تستحق 
كل التقدير واالحترام وكوننا فنانني واكادمييني 
ونهتم بالفن االصيل نفتخر بوجود هذا املعرض 

في الكويت الن هذا الفن الراقي ال ينتهي.

يتواصل مع المستمعين يوميًا برعاية »األنباء«

هبة تفتح »كنز FM« في رمضان لمشتركي »زين«

علي حيدر وخديجة دشتي واملخرج نايف الكندري، وستتصدى 
لتقدمي البرنامج هذه السنة املمثلة هبة الدري في اول جتربة لها 

بالتقدمي االذاعي.

تغطية مميزة

وأضاف ان هذا البرنامج حصري ملشتركي »زين« التي قدمت 
رعاي���ة ذهبية ومميزة للبرنامج، وبرعاي���ة اعالمية من جريدة 
»األنباء« هذه اجلريدة املميزة التي كان لها دور مهم في جناحات 
البرامج في السنوات السابقة، كما رعت السؤال اليومي ودعمت 
البرنامج بتقدمي اجلائزة الكبرى يوميا، وأبرز الشركات الكويتية 

املساهمة بجوائز البرنامج.
وعن طرق املشاركة بالبرنامج ذكر علي حيدر انها تقبل اما عن 
طريق االتصال اآللي او عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة 
SMS لرقم البرنامج كما حدث بالسنوات السابقة، مصرحا بأن كل 
من يشترك بالبرنامج لديه اكثر من فرصة للربح واملشاركة على 
الهواء مباشرة، وان لم يحالفه احلظ يكون قد شارك بسحوبات 
البرنامج باجلوائز الكبرى يوميا والدخول بالسحب على اجلائزة 

الكبرى والتي هي عبارة عن سيارة في نهاية البرنامج.

مدير تسويق شركة ميديا فون بلس علي حيدر

)أسامة البطراوي(الشيخ دعيج اخلليفة وحياة الفهد ورميا الشعار في جولة باملعرض

                          مفرح الشمري
بعد النجاحات التي حققها برنامج 
املس���ابقات »كن���ز FM« يعود 
ملستمعيه وحتديدا ملشتركي 
»زين« ليتواصل معهم للفوز 
بجوائزه العديدة التي تصل 
الى آالف الدوالرات املقدمة 
من عدة شركات وطنية.

وف���ي ه���ذا الص���دد 
صرح مدير التس���ويق 
في ش���ركة ميديا فون 
بلس علي حيدر بقيام 
الشركة بانتاج برنامج 
مسابقات رمضان االذاعي 
كنز FM والذي سيبث 
يوميا على محطة كويت 
FM ابتداء من الس���اعة 
التاسعة مساء كل يوم 
وملدة 90 دقيقة متواصلة 
برعاية »زين«، »األنباء«، 
كوالتي نت، شركة البترول 
الكويتية، معهد فندق كراون 
بالزا الصح���ي، منتزه خليفة 
الس���ياحي، أطياب املرشود، 
اجلوثن جاليري، كون سبت 
للهواتف، صالون كتور كت، 
اتيليه مودا ستايل، ليموزين 

اخلرينج.

جو من الترفيه

وأكد حيدر اهتمام الش���ركة 
مبجال رعاية األحداث اإلسالمية 
والفنية وضرورة وجود 
الترفيه عبر  جو م���ن 
األثير ليجمع املستمعني 
حوله من جديد لهذه السنة 
والت���ي جمع���ت خبرات 
السابقة من فريق  البرامج 
العمل الذي سيتكرر للمرة 
الثالثة على التوالي، املعد 
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