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مفرح الشمري
أكد مدير ادارة التسويق وحتديث املنتج في 
شركة ميديا فون بلس واملشرف العام على برنامج 
»كنز FM« املســـابقاتي علي حيدر لـ »األنباء« 
ان النجاح الـــذي يحصده البرنامج لم يأت من 
فراغ وامنا بتكاتف فريق عمله الذين يحرصون 
 »FM دائما على تقدمي األفضل ملستمعي »كويت

الى ثقة الشركات  باالضافة 
الراعية بهذا البرنامج والتي 
وفرت كل سبل النجاح لـ »كنز 
الذي وصلـــت تكلفته   »FM
الى أكثر من مليون ونصف 

املليون دوالر.
واضـــاف قائـــا: النجاح 
الذي يحققـــه »كنز  FM« كل 
عام يحملنا مسؤوليات كبيرة 
للمحافظـــة عليه خاصة ان 
جنـــاح أي برنامج إذاعي أو 
تلفزيوني مبني على نسبة 
املشـــاركات مـــن اجلماهير 
وهذا وهلل احلمد حتقق من 
خال نسبة املشاركات التي 
تزداد يوميا من قبل مشتركي 
»زين« ألن هذا البرنامج منهم 

وإليهم.

صعوبات

وعن الصعوبات التـــي واجهتهم في تنفيذ 
البرنامـــج ذكـــر حيدر انها صعوبـــات ال تذكر 
نظرا للجهد الكبير الذي تقوم به وزارة اإلعام 
ممثلة باإلعان التجاري لتسهيل تنفيذ البرنامج 
خاصة انهـــم يتابعون كل كبيرة وصغيرة وما 
يتم في البرنامج من سحوبات يومية وأسبوعية 
حتى تكون هناك مصداقية وشفافية في توزيع 

اجلوائز.
 »FM وبخصوص صدى البرنامج قال: »كنز
استقطب شـــريحة كبيرة من مستمعي محطة 
»كويت FM« بروح املرح التي تتمتع بها مقدمته 
النجمة هبة الدري حيث فاز فيه أكثر من 3500 
متسابق حتى هذه اللحظة ونطمح الى ان يصل 

العدد الى 6000 فائز سعيا الرضاء اجلميع وادخال 
البهجـــة لقلوبهم وهم يســـتقبلون عيد الفطر 
املبارك وقد مت توزيع مـــا يقارب 8000 جائزة 
بتكلفة جتاوزت مليونا ونصف املليون دوالر 
وفاز ما يقارب 26 متسابقا بساعات أملاس مقدمة 
من جريدة »األنباء« الراعية للســـؤال اليومي 

باالضافة الى 3 سيارات هوندا.

مفاجآت

واشار مدير ادارة التسويق 
املنتج بشـــركة  وحتديـــث 
ميديا فون بلس علي حيدر 
الى ان هناك مفاجآت عديدة 
يقدمها »كنز FM« ملستمعيه 
العيـــد والتي  في حلقـــات 
ســـيتصدى لتقدميها املذيع 
املتألق أحمد املوسوي بدال من 
النجمة هبة الدري النشغالها 
بعروض مسرحيتها »االنس 
واجلن« حيث ستكون قيمة 
جوائز حلقات العيد أكبر من 
مليون ونصف املليون دوالر 
باالضافة الى جائزة البرنامج 
الكبرى وهي سيارة »لكزس« 
والتي سيجرى عليها السحب 
رابع أيـــام العيد بحضور جلان املراقبة بوزارة 

اإلعام.
واختتم حيدر حديثه لــــ »األنباء« بتوجيه 
الشـــكر الى جميع الشـــركات الراعية »زين«، 
الوطنية«، »منتزه خليفة  »األنباء«، »البترول 
السياحي«، »كوالتي نت«، »معهد فندق كراون 
بازا الصحي«، »كتوركت«، »اطياب املرشود«، 
»اجلوثن غاليـــري«، »اتيليه مودا ســـتايل«، 
»ليموزين اخلرينج«، »كون ســـبت للهواتف«، 
»ايه ون لتأجير الســـيارات« »مسرح السام«، 
حيث وصفهم بأنهم شركاء النجاح متمنيا منهم 
االستمرارية في السنوات املقبلة كما شكر فريق 
العمل النجمة هبة الدري ومراقبة احملطة خديجة 
دشتي ومنسقي االتصاالت جميل اقبال ورامي 

الشعار واملخرج املبدع نايف الكندري.

مطـربـــــة شـــابــة 
»أمنيتها« انها تغني في 
حفل غنائي راح يصير 
بالعيد بس اجلهة املنتجة 
مو مقتنعني بصوتها.. 

اهلل يعينچ!

منتج مســـرحـي طرد 
ممثـــل مـــا فـــادت معاه 
»نصايح« زمائه بأال يدخل 
نفسه في شغات ما تخصه 
بس ماكو فايدة من عنده.. 

تستاهل!

أمنية طرد
مطرب قاعد يدور واسطات 
»تساعده« على اقناع شركة 
انتاجه الســـابقة باملوافقة 
علـــى غنـــاء اغنياتها اللي 
 انتجتها له في حفل غنائي..

زين يسوون فيك!

واسطات

السؤال:
الشحرورة لقب املطربة:

أ – هيفاء وهبي
ب – صباح
ج – إليسا

يستضيف نجوم مسلسالت شهر رمضان الكريم

زوجها يدعي على نضال أحمدية

»حصاد الزين« على شاشة التلفزيون في العيد

سوزان تميم ُتدخل زياد برجي السجن

مفرح الشمري
»حصاد الزين« سهرة تبث يوميا عبر شاشة 
القناة االولى والفضائية الكويتية طوال ايام 
عيد الفطر الستضافة جنوم مسلسات شهر 
رمضان الكرمي التي عرضت على الشاشة وهي 
»احلب الكبير«، »أم البنات« »سدرة البيت«، 
»وعاد املاضي«، وذلك على الهواء مباشــــرة 
ومن املتوقع ان يقدمهــــا املذيع نادر كرم من 
استوديو 800 حيث ستتم فيها مناقشة ابطال 
هذه املسلســــات عــــن ردود االفعال حول ما 
قدموه طوال الشــــهر الكرمي. من جانب آخر، 
سيكون هناك برنامج منوع ترفيهي يقدم من 
موقع »يوم البحــــار« يتصدى إلخراجه علي 
جمعة وجوهر اجلويهــــل ومن اعداد الزميل 

صالح الدويــــخ وبدر الدميي وتقدمي عدد من 
املذيعني مثل وليد املخلف وفايز السهيل وغادة 
السراج وحنان الفرج وبشرى الرامزي طوال 
ايام عيد الفطر، وسيقدم فيه جوائز للجمهور 
على مدى ساعة كاملة من 7 الى 8 مساء على 
الهواء مباشرة. كذلك استعد تلفزيون الكويت 
الســــتقبال عيد الفطر السعيد مبجموعة من 
االفام العربية التي ستبث يوميا عبر شاشته 
مثل »جواز بقرار جمهوري«، »صايع بحر«، 
»الباشا تلميذ«، »زكي شان« باالضافة لعدد 
من املسرحيات احمللية واخلليجية والعربية 
مثل »عزل السوق«، »زكي في الوزارة«، »دوحة 
»الــــوادي«، »عزوبي  تشــــريف«، »عفرتو«، 

الساملية«، »الصعايدة وصلوا«.

مشهد من مسلسل »احلب الكبير«

الفنانة الراحلة سوزان متيم مع زوجها عادل معتوق

زياد برجي

فلة اجلزائرية

نضال احمدية

في مسلسل »رسائل من صدف« 
نشوف كل املشاركني فيه يكبرون 
من خال الشـــيب »اللي طبعا مو 
بروفيشنال« اال سلمى سالم فبعد 
احللقة الـ 20 ازدادت انوثة وصغرت 
20 سنة واذا املخرج رايه ان املرأة 
تصغر روحها، ليش عيل كل ممثات 
املسلسل كبروا اال إهي، خصوصا 
ملا قالت لها احدى الفنانات بالعمل 
»يا عيوز النار« وذمتكم اكو عيوز 

چذيه شكلها.

العمـــل الكارتوني الدرامي 
اجلميل »ام ســـعف جت كوم« 
عمل متعـــوب عليه من حيث 
الفكرة والتنفيذ العالي املستوى، 
ولكن لزمة الفنان طارق العلي 
»طن« يرددها وايد في املشهد 
الواحد مع العلم اإلفيه ضروري 
بس الزم ما يتكرر وايد علشان 
ما متله الناس، ماحظة نتمنى 
ان يتداركها النجم طارق العلي 

في العمل الياي.

مبالغات درامية

طارق العلي.. »طن«سلمى تصغر والناس تكبر

الفنانة شـــيماء ســـبت 
فنانة ال يختلـــف على فنها 
اثنان تطل علينا في مسلسل 
»وعاد املاضي« فهي جتسد 
شخصية البنت الفقيرة التي 
تعيش في بيت قدمي ومبنطقة 
رأس اخليمة مبـــكان بعيد 
العاصمة وايضا البسة  عن 
دراعة واحدة او ثنتني بالعمل 
لفقر الشخصية لكن في احد 
املشاهد واثناء اقتراب الكاميرا 
على وجهها »كلوز« اكتشفنا 
كمية املكياج من حيث الشادو 
الوردي فوق العني باالضافة 
الـــى جميع انـــواع املكياج، 
التمثيل احساس  ياشـــيماء 

مو شذو وردي.

املكيـــاج االوفر 
عبداالمام  للفنـــان 
عبداهلل في مسلسل 
»امـــرأة واخـــرى« 
واملاكيير زود املكياج 
بشكل كبير في كمية 
السوداء  احلواجب 
البشـــرة  ولـــون 
الزايد عن  البيضاء 

اللزوم.
العلـــم ان  مـــع 
عبداهلل االمام نادر ما 
نشوفه يحط مكياج 
او باالحرى ما يحبه 
خير شر.. بس شاللي 
جرى وشاللي صار 

ما ندري.

شيماء والشذو الوردي مكياج عبداإلمام

بشار جاسم
مبالغ��ات درامي��ة 
100% زاوي��ة جدي��دة 
نكشف من خاللها كمية 
املبالغات في العديد من 
األعمال املعروضة حاليا 
سواء في الشخصيات 
او اإلخراج او التأليف 
وغيرها من األمور التي 
نح��اول من خاللها ان 
ننبه فريق العمل اليها 
ليتالفوها في االعمال 

القادمة.

مدير ادارة التسويق مبيديا فون بلس علي حيدر

حيدر يسلم سيارة الهوندا الثانية لوالد منيرة وبجانبهما مدير املعرض

)فريال حماد(املذيع احمد املوسوي مع النجمة هبة الدري

»ام سعف جت كوم«سلمى سالم

شيماء سبت عبداالمام عبداهلل

علي حيدر: وزعنا 3 سيارات »هوندا« و8000 جائزة 
»FM لـ 3500 مشارك في برنامج »كنز

المذيع أحمد الموسوي يقدم حلقات العيد النشغال هبة الدري

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ال تلبث اإلعامية نضال أحمدية تنتهي من خاف او 
قوس احملاكم لتقع في غيرها من املشاكل.فبعد ان طوت 
االعامية خافاتها مع عدد من الفنانني أمثال نوال الزغبي 
وجنوى كرم واحام، وقعت اليوم في مشكلة ستدخلها 
قوس احملكمة إثــــر اتهام عادل معتــــوق، زوج الراحلة 
سوزان متيم، االعامية باالبتزاز وذلك على خلفية املقابلة 
التي أجرتها االحمدية مع زوج سوزان متيم االول السيد 
علي مزنر. اال ان األحمدية أكدت أن لديها أوراقا رسمية 
وثبوتية ســــتبني من هو عادل معتــــوق على حقيقته، 
بعد أن تقدم بادعاء أمام قاضي األمور املستعجلة وهذه 
سابقة بأن يطالبها معتوق بوقف النشر كما حصل مع 
حكاية منع نشر تفاصيل قضية هشام طلعت مصطفى. 
وفي سياق متصل اوقفت السلطات االمنية الفنان زياد 
برجي في مخفر السرقات الدولية في منطقة شيفروليه 
علــــى أن يتم حتويله الى بعبدا بعد أن أمر املدعي العام 
وليد املعلم بذلك إثر اتهام عادل معتوق له بسرقة سيارة 

كانت ملكا لزوجته الراحلة سوزان متيم.
وكان برجي أعلن عن امتاكه السيارة من خال صفحات 
احدى املجات الفنية منذ أكثر من سنة ونصف، ويقال إن 
هناك أكثر من دفتر سوق لهذه السيارة. وقد عني برجي 

احملامية الرميلي كارا للدفاع عنه . 
أما ما يجري فيجدر طرح عامات استفهام حول السبب 
الذي حمل معتوق لادعاء في وجه مزنر على كل ما يبوح 
به الزوج األول لسوزان علي مزنر في الوقت الذي وزعت 
فيه بيانــــات تتهم األحمدية بقيام مجموعة من احملامني 
في مصر باإلدعاء عليها، بتهمة االساءة للقضاء املصري 

من خال اوراق وهمية وزعت عبر اإلنترنت.
مــــن جانب آخــــر وزع املكتب االعامــــي للفنانة فلة 
اجلزائرية بيانا اكد فيه سعيها الخراج الفنان زياد برجي 
من الســــجن بعد ان مت ايقافه امس، وجاء في بيان فلة: 
بعــــد ان وصلنا خبر اعتقال الفنان اللبناني زياد برجي 
في حتري »شــــيفروليه« بتهمة ســــرقة سيارة الراحلة 
سوزان متيم بناء على الدعوة الذي رفعها عادل معتوق 
ضده ســــارعنا باالتصال على جواله اخلاص لنتأكد من 
اخلبر واذ رد علينا السيد رالف خوري مدير اعماله واكد 

لنا صحة اخلبر.
واكد البيان ان فلة ما زالت تســــعى الن تخرج برجي 
من هذا املأزق متمنية على السلطات املختصة والتي تكن 
لهم كل االحترام والتقدير بأن ينظروا الى امره النه فنان 

محترم ويستحق الوقوف جلانبه.
يذكر ان قرار ابطال زواج عادل معتوق وسوزان اعيد 

ملفه حملكمة االستئناف حتى يتم البت في املوضوع.


