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مفرح الشمري
ينتظر مستمعو »كنز fm« حلقة 
الليل����ة بفارغ الصب����ر وخصوصا 
مشتركي »زين« وذلك ملعرفة الفائز 
الثاني بسيارة »الهوندا« املقدمة من 
»ميديا فون بلس« ملشتركي البرنامج 
بع����د ان فاز بها االس����بوع املاضي 

املستمع خالد يوسف العلي.

وين الشباب

استغربت النجمة هبة الدري من 
عدم مشاركة »الشباب« بشكل كبير 
في احللقة املاضية وسيطرة »اجلنس 

الناعم« عليها وطالبتهم باملشاركة حتى يفوزوا بجوائز البرنامج املقدمة 
من »زين«، »األنباء«، »البترول الوطنية«، »كون سبت«، »منتزه خليفة 
الس����ياحي«، مصممة االزياء الكويتية فري����دة النوبي، ايه ون لتأجير 

السيارات، كوالتي نت، معهد فندق كراون بالزا الصحي وآخرين.

الكندري والفالشات

امتدح احد املستمعني مخرج البرنامج نايف الكندري على اختياراته 
املوسيقية املوفقة من خالل فالشات »النمر الوردي« واالغاني اجلميلة 
الطربية ومتنى له مزيدا من التقدم واالبداع النه من املخرجني املميزين 

باحملطة.

)فريال حماد(

السؤال
عدد حجات الرسول ژ:

أ - 5
ب - 1
ج - 4

»مزاد« الوقيان العالمي

مباراة بين جمال وعبلة

جناح كبير حققه اإلعالمي املتميز بركات الوقيان من 
خالل برنامجه اجلماهيري الرائع »املزاد« والذي يعرض 

على شاشة قناة »الوطن« و»روتانا خليجية«.
»الوقيان« العاملي اس���تطاع اجتياز التفوق احمللي 
ليجوب أرجاء الوطن العربي من خالل »روتانا خليجية« 
جاذبا قلوب ماليني املشاهدين من خالل هذا البرنامج 
املتكام���ل األركان فإلى األمام وحتية جلميع من يعمل 

في برنامج »املزاد«.

أحداث متسارعة يش���هدها مسلسل الكاتب محمد 
صفاء عامر »افراح ابليس« الذي تدور أحداثه من خالل 
مباراة في األداء املتمكن بني النجمني جمال س���ليمان 
وعبلة كامل اللذين يستعرضان قصة التمسك بالعادات 
والتقاليد في صعيد مصر وصراع القوة واملال وعالقتهما 
بالسلطة، املسلس���ل به العديد من اخلطوط الدرامية 
املتش���ابكة والتي توحي بحلقات س���اخنة عند قرب 

احللقة األخيرة من العمل.

االعالمي بركات الوقيان

جمال سليمان وعبلة كامل في مسلسل »افراح ابليس«

ممثلة لها »شعبية« 
كبيرة هاأليام تفكر بأنها 
تدش ف���ي االنتاج عن 
طريق مسرحية أطفال 
تب���ي تعرضها بالعيد.. 

بالتوفيچ!

مقدمة برامج »عّبرت« 
عن اس����تيائها من مخرج 
برنامجها اللي قاعد يختار 
لها مشاهد كوميدية يتطنز 
 عليها وعلى من تستضيفهم..

خير ان شاء اهلل!

مسرحية مشاهد
مذيع���ة ش���ابة كان 
عنده���ا »أم���ل« كبي���ر 
بإعطائها برنامج ثقافي 
في ش���هر رمضان بس 
 أمله���ا طلع اي ش���ي..

اهلل يعينچ!

أمل

نيكول سابا

نادين جنيم

املخرج نايف الكندري

هبة الدري تتوسط والدتها واملعد علي حيدر ومنسقي االتصاالت جميل اقبال ورامي الشعار في استديو البرنامج

ياسر احليدريمحمد الصيرفي

»fm سحب »الهوندا« الثانية الليلة في »كنز
برعاية »زين« و»األنباء« و»منتزه خليفة السياحي« وآخرين

نادين نجيم من الجاسوسية
 إلى التجارة وتصميم المالبس

»فارس أحالم« نيكول سابا يصيبها بكدمات

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تستعد ملكة جمال لبنان السابقة نادين جنيم لتنفيذ مشروع 
خاص بها حيث ستصمم املالبس وستعمد الى تنفيذها في تركيا 
كخطوة أولى وتوزعها في لبنان باحملالت التجارية متهيدا الفتتاح 
محل جتاري خاص بها، كما تستعد أيضا لدور بطولي لعمل رشحها 
إليه الكاتب شكري أنيس فاخوري الذي كانت قد تعاملت معه من 

خالل »خطوة حب«.
وعن مشاركتها في مسلسل اجلاسوسية »رجال احلسم« الذي 
يعرض حاليا أكدت جنيم ان الصعوبة الوحيدة التي واجهتها أثناء 
تصويره هي عدم إتقانها الهجة السورية، وقالت: عدم قدرتي على 

إتقان اللهجة السورية حملني على اعتماد لهجتي اللبنانية.
وأضافت: أحببت دوري في املسلسل ألنه مركب وصعب، على 
الرغم من انه قد يس���تفّز البعض ألنه يركز على قوة الشخصية، 
اال انني حتمس���ت له إلثبات قدرتي على جتس���يد الش���خصيات 

املختلفة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أصيبت الفنانة نيكول س����ابا بكدمات اثر سقوطها اثناء تصوير كليب 
»فارس أحالمي« في لبنان، مما اس����تدعى االتصال بالطبيب واس����تدعائه 

لالطمئنان عليها.
نيكول كانت تصور االغنية بعدس����ة املخرج يحيى س����عادة في منطقة 
»اجلبل« وس����قطت عليه����ا اثناء التصوير بعض اجزاء الديكور، وس����ارع 
املوجودون ملعاونتها وابع����اد الديكورات من فوقها. يذكر ان كلفة تصوير 

االغنية بلغت 90 الف دوالر.
وهي من كلمات امير طعيمة وأحلان محمد محيي وتوزيع طارق مدكور. 

وسيتم بث االغنية من خالل شاشة »ميلودي« بعد عيد الفطر مباشرة.
من ناحية اخرى، اشارت نيكول الى انها سعيدة جدا ألن كل من يقابلها 
في بيروت هنأها على مسلسلها الكوميدي الرمضاني »عصابة بابا وماما« 
أم����ام النجم هاني رمزي والذي يعرض على عدة قنوات عربية، خاصة انها 

املرة االولى التي تظهر فيها في مسلسل كوميدي بالتلفزيون.

أحبت دورها في »رجال الحسم«

ياسر الحيدري: ليس من صالحي كمخرج
تسريب حلقة »األسنصيد« على شبكة اإلنترنت

عبدالحميد الخطيب
بعدما اثي���ر الفترة املاضية 
حول قضية برنامج »االسنصيد« 
الفن���ان محمد  وال���ذي يقدمه 
الصيرف���ي على شاش���ة قناة 
اق���ام املخرج ياس���ر  »فنون« 
احليدري مساء امس االول مبكتب 
املجموع���ة العربي���ة للمحاماة 
مؤمترا صحافيا لشرح مشكلة 
البرنامج من الناحية القانونية 
والفنية وذلك بحضور احملامي 

محمد حمزة عباس.

انتاج

اكد احليدري في بداية املؤمتر 
على ان فكرة برنامج »االسنصيد« 
هي للفنان عادل املسيليم وليست 
للصيرفي وقال: كان من املفروض 
ان ينتجه���ا املس���يليم واحمد 
الش���رقاوي لكن قام الصيرفي 

بإنتاجها.
واضاف: لقد مت االتفاق على ان 
يكون البرنامج على جزأين االول 
من بطولة الفنان محمد طاحون 
وكان من املفروض ان يعرض 
في رمضان 2009، والثاني من 
بطولة الصيرفي ويعرض سنة 
2010 مشددا على انه هو من قام 

باخراج اجلزأين.
واشار قائال: خالفي االساسي 
مع الصيرفي يكمن في نقطتني 
االول���ى هي تدخل���ه الزائد عن 
احلد في عمل���ي كمخرج وعدم 

انصياعه لتوجيهاتي، والثانية 
هي تأجيل ع���رض جزء محمد 
طاح���ون الذي كان م���ن املقرر 

عرضه هذا العام.

انترنت

وع���ن تس���ريب حلقة من 
البرنامج على شبكة االنترنت 
أوضح احليدري انه مخرج العمل 
وليس من صاحله ان يس���رب 

احللقات الن هذا ميس سمعته 
بالوس���ط الفني ملمحا الى ان 
الصيرفي كان يأخذ سيديهات 

احللقات معه دائما.
من جانبه قال احملامي محمد 
حمزة عباس القائم على قضية 
احليدري: القضية قيد التحقيق 
وال يوجد دليل مادي او قانوني 
يدين ياسر، او انه هو من سرب 
الى االنترنت وادعاءات  املقطع 

الصيرفي ال تستند الى حقائق 
واقعية.

ل���كل فعل رد  واس���تطرد: 
فعل وبعد االنتهاء من القضية 
ستتم مالحقة الصيرفي قضائيا 
الفكرية  لتجاوزه على حقوقنا 
كونه وضع اسمه كمخرج للعمل 
في حني ان »االس���نصيد« من 

اخراج ياسر احليدري.

اوراق رسمية

والستقصاء حقيقة املشكلة 
من طرفيها »األنباء« هاتفت الفنان 
محمد الصيرفي الذي قال: العمل 
من انتاجي ومن حقي ان اقرر أي 
جزء سيعرض هذه السنة، مشددا 
على انه هو مخرج اجلزء االول 
اما اجلزء الثاني حملمد طاحون 
فمخرجه احمد القالف حيث ال 
يوجد مبرر الدعائه انه املخرج 

في حني انه ناجح كممثل.
واضاف قائال: لدي ما يثبت 
كالم���ي انن���ي صاح���ب فكرة 
»االسنصيد« ومخرجه من خالل 
اوراق رسمية من وزارة العدل 

وشركة املونتاج وشركتي.
وزاد: انا مواطن كويتي واؤمن 
بالقض���اء الكويتي واعلم انني 
صاحب حق واذا لدى احليدري 
اي اثبات عل���ى كالمه فليقدمه 
للقض���اء ملمحا الى انه يطالب 
ايضا احليدري برد املبالغ املالية 

التي اخذها منه.

شد وجذب حول من مخرج العمل

محمـد الصيرفـي: لــدي 
مــع  وإذا  كالمـي  تثبت  أوراق 
الحيدري إثبات فليقدمه للقضاء


