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ممثل���ة تعتق���د ان 24
»نورها« راح يغطي على 
اجلميع بس اعتقادها طلع 
أي شي بعد ظهورها في 
أحد األعمال كومبارس.. 

كفوچ!

ممثلة ما »سلمت« من 
اللي  الناس  التطنز من 
يش���وفونها باملجمعات 
بعد ما طلعت في برنامج 
البسة فيه نفنوف عرس.. 

اهلل يشفي!

كومبارس نفنوف
العامل���ون في قطاع 
األخبار للحني ما انصرفت 
لهم مكافآت االنتخابات 
مع انه القطاعات الثانية 
بوزارة اإلعالم صرفوها.. 

ارحم ترحم!

مكافآت

املخرج نايف الكندري

املعد علي حيدر

)فريال حماد(النجمة زهرة اخلرجي مع مقدمة البرنامج هبة الدري

وأخيرًا كويتي.. عربي

لوسي ما بتحبش التدخين

ليلى مراد أم شادية؟!

رزان مغربي توافق على سوزان تميم

عاصي الحالني: لبنان »وطني الغالي«
بيروت ـ ندى سعيد

انتهى الفنان عاصي 
احلالن���ي من تصوير 
أغني���ة وطنية لبلده 
لبنان حتم���ل عنوان 
الغالي«، من  »وطني 
كلمات نزار فرنسيس 
وأحلان عاصي احلالني 
وتوزيع طوني سابا 
طون���ي  ومكس���اج 
ح���داد، التصوير مت 
ف���ي وس���ط بيروت 
واملتحف الوطني حتت 
إدارة املخ���رج عادل 

سرحان.

القاهرة ـ سعيد محمود
أبدت الفنانة ومقدمة البرام���ج رزان مغربي موافقتها على 
تقدمي ش���خصية املغنية اللبنانية الراحلة س���وزان متيم في 

عمل درامي.
كما عقدت رزان مجموعة جلسات مع والد الراحلة عبدالستار 
متيم وأفراد األسرة للتعرف على تفاصيل حياة سوزان عن قرب 

قبل وقوفها أمام أي كاميرات، حسب مجلة »الكواكب«.
أك���دت رزان ان حياة الراحلة قص���ة ثرية ألي عمل درامي، 
ومن املقرر ان يتعرض العمل حلياة سوزان منذ والدتها وحتى 

مقتلها.
يذكر ان رزان تقدم حاليا يوميا برنامج املس���ابقات »لعبة 

احلياة« ديل أور نو ديل على قناة احلياة.

طاش شربتجي

البد من تسجيل حتية كبيرة لفريق عمل مسلسل 
»آخر صفقة حب« عل���ى تلفزيون الوطن، فبغض 
النظر ع��ن املست��وى الفني للعمل الذي ال نستطيع 
احلكم عليه اآلن اال ان��ه استط��اع ان يخ��رج ال��دراما 
الكويتية من ش���رنقة »البكاء والط���الق والزواج 
والطراق���ات« الى رحابة عاملن���ا العربي ومعاجلة 
قضاياه الوطني��ة عب��ر قصة كويتي يعمل موظفا 
في السفارة الكويتي��ة ف��ي بي��روت خ��الل االجتي��اح 
االس���رائيل��ي عام 1982، ويضع ابنه في املخيمات 
الفلس���طينية لتتشعب بعدها األحداث وصوال الى 

حرب يوليو 2006.

أثار تصريح املمثلة لوسي بطلة مسلسل »كالم 
نسوان« الذي يعرض على mbc بعض االستغراب اذ 
كشفت انها طلبت من املخرج الغاء مشاهد التدخني 

حرصا على مشاعر الصائمني في الشهر الكرمي!
أما سبب االس���تغراب فيعود لكون لوسي أكثر 
م���ن تعلم بقرار ال� mbc منع مش���اهد التدخني في 
املسلس���الت التي تعرض على شاشتها، فيحق لنا 
عندها ان نتس���اءل: هل لوسي ما بتحبش التدخني 

أو ال�mbc؟!

رغم ان مسلسل »قلبي دليلي« اليزال في بدايته 
اال ان���ه من الواضح انه لم يأخ���ذ الوهج والضجة 
التي أثارها مسلس���ل »اس���مهان« وكذلك األمر مع 
بطلته صفاء سلطان مقارنة بسالف فواخرجي العام 
املاضي، غير ان أكثر ما يثير االنتباه في املسلس���ل 
هو ان بطلة العمل ظهرت وكأنها متثل دور شادية 
 وليس ليلى مراد س���واء كان م���ن ناحية املاكياج

أو تسريحة الشعر أو طريقة الكالم التي تشابه الى 
حد كبير املمثلة الكبيرة شادية.

ملسات مميزة أضافها املخرج السوري هشام شربتجي 
ملسلسل »طاش ما طاش« الذي اليزال ُيحدث ردود فعل 
إيجابية عن حلقاته األولى خاصة حلقة تطوير مناهج 
التعليم في اململك���ة ليثبت »طاش« ريادته في تقدمي 
الفكرة الهادفة مع روعة وبراعة الثنائي »الس���دحان 

والقصبي«.

مشهد من مسلسل »آخر صفقة حب«

لوسي في »كالم نسوان«

صفاء سلطان »أنا قلبي دليلي«
رزان مغربي

احلالني أثناء تصوير الكليب

»طاش ما طاش«

أصله من الطني ويعشي املساكني..
أ ـ التمر

ب ـ البطاط
ج ـ الفقع

زهرة الخرجي: »كنز FM« يستاهل »العنوة« للفوز بجوائزه
مفرح الشمري

أشادت النجمة زهرة اخلرجي بفكرة برنامج املسابقات 
»كن���ز FM« الذي يبث يوميا عبر اثير موجات محطة 
كويت FM من اعداد علي حيدر، خديجة دشتي، وتقدمي 
هبة الدري واخراج نايف الكندري، وذلك اثر الزيارة 
»اخلاطفة« الس���تديو البرنامج بعد ان تابعت احللقة 

املاضية وهي في طريقها ملبنى اإلذاعة.
كما أشادت بالشركات الراعية لهذا البرنامج وهي 
»زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، »أطياب 
املرشود«، »املصممة فريدة النوبي«، »شركة البترول 
الوطنية«، »كون سبت للهواتف«، »كتوركت« »ليموزين 
اخلرينج« وغيرها من الش���ركات واملؤسس���ات التي 
ساهمت في إبراز هذا البرنامج الذي يعتبر من أهم برامج 

.FM املسابقات التي تبث عبر أثير موجات كويت
وطالبت مستمعي احملطة، خصوصا مشتركي »زين« 
املش���اركة في هذا البرنامج اللي يس���تاهل »العنوة« 
بارسال »مسج« واحد للفوز بجائزة البرنامج الكبرى 

وهي س���يارة لكزس 2009، باالضافة الى العديد من 
اجلوائز القيمة والثمينة التي تقدمها الشركات، خاصة 
»األنباء« التي خصصت ساعة أملاس ملن يفوز بالسؤال 

اليومي.
ومتن���ت اخلرجي لزميلتها هب���ة الدري كل جناح 
وتوفيق في جتربتها األولى في التقدمي االذاعي، خاصة 
انه���ا من الفنانات املقربات ال���ى قلبها، مثمنة اختيار 

اجلهة املنفذة للبرنامج لها.

الهوندا.. اليوم

مستمعو »كنز FM« الليلة على موعد مع السحب 
االول للبرنامج والذي ستكون جائزته سيارة هوندا 
2009 مقدمة من »ميديا فون بلس« ملش���تركي »زين« 
وذل���ك بحضور مراقبي االعالن التجاري والش���ؤون 
املالية بوزارة اإلعالم، حيث سيكون السحب عشوائي 
ع���ن طريق جهاز الكمبيوتر بعدم���ا يتم جرد االرقام 

املوجودة فيه.

أشادت بفكرة البرنامج والشركات الراعية له


