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مط��رب���ة خليجي���ة 24
»أمنيته���ا« انه���ا تغني 
الرمضانية  الخي���م  في 
الموشحات األندلسية بس 
ماكو أحد طلبها للحين.. 

اهلل كريم!

ممثلة »مبتسمة« داميا 
هاأليام متضايقة من أحد 
املخرجني اللي فّضل عليها 
بعض الوجوه الشبابية في 
بروموشن عمله األخير.. 

الشرهه عليچ!

ممثلة خليجية أصدرت 
»أوام���ر« ألح���د املنتجني 
انه���ا ما راح تش���ارك في 
 مسرحيته إال إذا يحط اللي 
تبيه وإال ما راح تشتغل.. 

صچ أي شي!

موشحات تفضيل أوامر

ينطلق مساء اليوم حصريًا لمشتركي »زين« وبرعاية »األنباء«

»كنز FM« يعود من جديد بجوائز ثمينة
اخلرينج«، وه���و من إعداد 
علي حيدر، خديجة دش���تي 
وتق���دمي النجمة هبة الدري 

واخراج نايف الكندري.
من جانبه كش���ف املخرج 
نايف الكندري ل� »األنباء« انه 
أعد موسيقات وفالشات خاصة 
تتماشى مع أجواء ليالي الشهر 
الكرمي ستكون مختلفة كليا 
عن فالش���ات النسخ السابقة 
لهذا البرنامج املخصص فقط 
ملشتركي »زين« وذلك للفوز 

بجوائزه الثمينة.
يذكر ان »األنباء« ستقدم 
يوميا ساعة أملاس لرعايتها 
للسؤال اليومي للبرنامج طوال 

ليالي الشهر الفضيل.

مفرح الشمري
ينطلق مساء اليوم برنامج 
املسابقات »كنز FM« عبر أثير 
موج���ات كوي���ت FM وذلك 
في ال� 9 مس���اء ويس���تمر 
حتى ال���� 10:30 طوال ليالي 
الشهر الكرمي برعاية »زين«، 
»األنب���اء«، »كواليتي نت«، 
الوطنية  البترول  »ش���ركة 
الكويتي���ة«، »معه���د فندق 
كراون بالزا الصحي«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »أطياب 
املرشود«، »اجلوثن جاليري«، 
»شركة كون سبت للهواتف«، 
»صالون كتوركت«، »شركة 
كون سبت للهواتف«، »أتيليه 
املخرج نايف الكندريمودا س���تايل«، »ليموزين 

النجمة هبة الدري

من حلقات البرنامج

يبث عبر شاشة أبوظبي في أبريل المقبل

»الرقم الصعب« ألعاب ومغامرات مثيرة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

دعت قناة أبوظبي اهل 
االعالم من لبنان واخلليج 
حلضور تصوير برنامجها 
اجلديد »الرقم الصعب«، 
الذي بوشر تصويره في 
استديوهات »باك« التابعة 
اللبنانية  ل� »املؤسس���ة 
لالرسال« ونفذت االنتاج 

شركة اندميول.
البرنامج هو من نوع 
املسابقات واأللعاب وذات 
انتاج ضخم يقدمه االعالمي 
االماراتي ناصر اجلهوري 
الذي سبق ان قدم برنامج 
القناة  الزيرو« على  »من 

عينها.
ويعتمد البرنامج الذي ستباشر القناة عرضه 
في ابريل املقبل، على مبدأ تخمني االجابة عن 
اسئلة غريبة من نوعها ومذهلة، وترتكز فكرة 
البرنامج على وجود فريقني من مهن مختلفة 
يتألف كل واحد منهما من خمسة افراد، ويقود كل 
فريق شخصية من مشاهير الوطن العربي سواء 

كانت شخصية فنية او اعالمية او رياضية.

كم���ا يعتم���د »الرقم 
الصعب« عل���ى عروض 
مسرحية وحتديات تقام 
مباش���رة داخل االستديو 
ال���ى تقارير  باالضاف���ة 
مصورة، وتطرح االسئلة 
الفريقني  عل���ى اعض���اء 
املش���اركني بناء على هذه 
الفريقني  التقارير، وعلى 
تقدير االجابة الصحيحة 
الت���ي ال تعتم���د عل���ى 
العامة وكثرة  املعلومات 
االطالع بقدر ما تستند الى 
التفكير الس���ليم وسرعة 

البديهة.
ويح���دد الفائ���ز ف���ي 
 املس���ابقة عبر اختبار البرنام���ج الذي ينفذه 
فريق املهمات اخلاصة، وهو فريق اختصاصي 
في تنفيذ افالم احلركة واالكشن مت استقدامه 
خصوصا من جن���وب افريقيا وبريطانيا لهذا 
الغرض، كما س���تظهر العروض بش���كل باهر 
وستعتمد على وسائل تقنية عديدة وجتارب 
حية داخل وخارج االس���تديو مع فريق عاملي 

متخصص.

ناصر اجلهوري

يقول املثل:
اللي بالچدر يطلعه..
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