
الجمعة
25  سبتمبر 2009

12
الفنية

مطربة خليجية »رمت« 
التهامي على تأخير ألبومها 
املقبل على شركة إنتاجها 
وتفكر احلني باالنسحاب 
 منها.. انس���حبتي واال

ما انسحبتي عادي!

ممثلة »ذكرت« ألحد 
املنتجني انها تبي متثل 
في مسلس���اته الياية 
ب���س هاملنت���ج طلب 
 منها طلبات تعجيزية..

اهلل يعينچ!

انسحاب طلبات
منت���ج »انده���ش« م���ن 
انس���حاب اح���دى ممثاته 
اليديدة بعدما  مبس���رحيته 
اجتمع بفريق عمله وقالهم 
احلقيقة في مسألة احلجوزات.. 

يا اخي بّسك بخل!

حجوزات

سؤال
لون علم دولة قطر

ابيض و...
أ ـ اخضر
ب ـ بني
ج ـ ازرق

)فريال حماد( املعد علي حيدر يتوسط املذيع احمد املوسوي ومنسق االتصاالت جميل اقبال 

فضل شاكرشيرين عبدالوهاب

يتواصل مع مستمعيه برعاية »زين« و»األنباء« وآخرين

سحب »لكزس« برنامج »كنز FM« غداً
مفرح الشمري

برنام���ج اس���رة   طالب���ت 
»كنز FM« مستمعي محطة كويت 
FM وخصوصا مشتركي »زين« 
باالكثار من ارسال »مسجاتهم« 
على رقم البرنامج 91144 وذلك 
حتى يتس���نى لهم الدخول في 
السحب االخير الذي سيجرى غدا 
في االستديو بحضور مراقبني 
من وزارة االعام للفوز بجائزة 
البرنامج الكبرى وهي س���يارة 
»لكزس« مقدمة من »ميديا فون 
املنتجة للبرنامج  بلس« اجلهة 
ال���ذي حقق نس���بة كبيرة من 
املشاركات من بني برامج املسابقات 
في احملطات االخرى سواء كانت 
تلفزيونية او اذاعية وذلك بفضل 
رعاية الذين يحرصون على تقدمي 
القيمة للمشاركني فيه  اجلوائز 
، »األنباء«،  والرعاة هم »زين« 
ن���ت«، »البت���رول  »كواليت���ي 
الوطني���ة«، »منت���زه خليف���ة 
السياحي«، »اطياب املرشود«، 
»م���ودا س���تايل«، »كتوركت«، 
»كون سبت للهواتف«، »ليموزين 
اخلرينج«، »مسرح السام«، »ايه 
وان لتأجير السيارات«، »اوراد 
للزه���ور«، »اجلوثن غاليري«، 

باالضافة الى ميديا فون بلس.

الموسوي والكاش

حرص املذي���ع املتألق احمد 
املوسوي على تقدمي اجلوائز املالية 
»الكاش« جلميع املش���اركني في 
حلقات البرنامج وذلك لتعويض 
ما اصرفوه في عطلة العيد شجعه 

الكثير من املستمعني على هذه 
البادرة اجلميل���ة، ولكن بعض 
املستمعني ال يريدون »الكاش« 

وامنا اجهزة »باك بيري«!

فالشات خاصة

الكندري جهز  املخرج نايف 

ع��ددا م��ن الفاش���ات اخلاصة 
للحلقة االخيرة من البرنامج حتى 
تكون عالقة في عقول مشتركي 
برنامج »كنز FM« وهذه الفاشات 
املوس���يقية ممزوج���ة مبقاطع 
كوميدي���ة من بع���ض االعمال 

الناجحة.

ديانا حداد: حفل »مغدوشة« من أجمل حفالتي الغنائية
تحّضر أغنياتها اللبنانية الجديدة في بيروت

أبطال مسلسل »ويبقى احلب« في زيارتهم األولى للكويت

ديانا حداد في حفلة »مغدوشة« ديانا وسط حراسة مشددة لدى وصولها

انطالق حلقات الجزء الثاني
من »ويبقى الحب« غداً على »الراي« 

بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقات اجلزء االول من 
املسلسل التركي »ويبقى احلب« على شاشة تلفزيون الراي، 
وبعد طول انتظار وتشوق ملعرفة تطورات القصة ومصير كل 
من الشخصيات التي احبها اجلمهور، يحني املوعد النطاقة 
احللقات اجلديدة من اجلزء الثاني ملسلسل »ويبقى احلب« 
ابتداء من غد »الس���بت« على شاشة الراي وبنفس توقيت 
العرض الذي ألفه اجلمهور الساعة الثامنة مساء مع اعادة 
احللقات عند منتصف الليل واعادة ثانية الساعة 4 عصرا 
من اليوم التالي، وكما تعود مشاهدو الراي، سيحظى متابع 
املسلسل بفرصة ملش���اهدة جميع حلقات االسبوع بإعادة 

مجمعة ابتداء من منتصف ليل اجلمعة من كل اسبوع.
لقد شكلت حلقات اجلزء االول من مسلسل »ويبقى احلب« 
ظاهرة تلفزيونية بحد ذاتها، وامتدت اعداد املشاهدين على 
مس���توى العالم العربي لتشمل كل اركانه، وهذا ما ياحظ 
من كمية االتصاالت والرسائل الكبيرة التي تلقاها القيمون 
على التلفزيون على مدار اش���هر عرض اجلزء االول وفي 

الفترة التي تلت عرضه.
علما ان النجاح الكبير للمسلسل في جزئه االول تتوج 
بقدوم جنوم املسلسل الى الكويت بدعوة خاصة من تلفزيون 

الراي ملقابلة اجلمهور املتشغف للقاء.

»شهرزاد« تبدأ رحلة حبها من جديد

فضل »بعده ع البال« وشيرين »حتوحشني« ومساعد »يا واش«
مفرح الشمري

بحضور جماهيري كبير احيا النجم اللبناني 
فضل شاكر والنجمة املصرية شيرين عبدالوهاب 
مبشاركة املطرب الصاعد مساعد البلوشي احلفل 
الغنائ���ي الثاني في قاع���ة »الراية« بفندق »كوت 
يارد« الذي نقلته »الراي« على الهواء مباشرة وسط 
جناح كبير في عملية التنظيم واتباع لوائح وزارة 
االعام فيما يختص بتنظيم احلفات الغنائية في 
الديرة حيث استطاع القائمون على احلفل السيطرة 
على اجلمهور الغفير حتى تس���ير احلفلة الى بر 
االمان خاصة بعد النجاح الذي حققوه في احلفل 
االول الذي جمع بلبل اخلليج نبيل شعيل ومطرب 

اجليل تامر حسني.

مساعد ياواش

فبعد االختبار االول دخل املطرب مساعد البلوشي 
االختبار الثاني معتمدا على موهبته في ترك البصمة 
املطلوبة في هذا احلفل بعد ان قدمه املذيعان اماني 
البلوشي وصالح الراشد ليغني »ورق خسران« ومن 
ثم غنى »مهما طول غيابه«، واستمر البلوشي في 
الغناء ليقدم على التوالي »لي ثاث ايام« و»غيار« 
»البو بكر سالم« و»ما عاد« واغنية »ياواش« التي 
وجدت تفاعا من احلضور، فاختتم وصلته الغنائية 
باغنية بلدي الكويت التي غناها في احلفل االول 
الذي جمعه مع بلبل اخلليج نبيل شعيل واملطرب 

تامر حسني.

فضل.. بعده ع البال

فضل ش���اكر دخل احلفل باس���تقبال كبير من 
احلضور الذي هتف باس���مه بعدما قدمته مذيعة 
تلفزيون الرأي اماني البلوشي التي كانت في ابهى 

صورة مرتدية فستانا ورديا جميا، ليغني فضل 
»معقول انساك« ومن ثم غنى »ابعد« التي وجدت 
تفاعا كبيرا، ثم اعقبها بأغنية »روح« ذات الرمت 
الكاسيكي الساحر وتلتها اغنيات »حلوة يا بلدي« 
و»بعده ع البال« و»افترقنا«، واثبت فضل شاكر 
انه متخصص بارع في اجواء احلفات العامة عبر 
لونه الرومانسي الرائع وغنى »ياغايب« ومن ثم 
غن���ى »الليالي« ليعود بعدها الى اجواء االغنيات 
السريعة وغنى »لو على قلبي« التي القت تفاعا 
ملموس���ا من احلضور، وبناء على طلب اجلمهور 
غنى لهم »نسيت انساك« التي رددها معه، ثم الحظ 
فضل ش���اكر ان جمهوره يريد االستماع للطرب 
االصيل فغنى لهم »انا حطيتك بعيوني«، وهام في 
سحر الكاسيكية العذبة في اغنية »اكذب عليك« 

للفنانة.

شيرين حتوحشني

وفي الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة فجرا 
أطل مذيع تلفزيون الراي صالح الراشد وسط هتافات 
وصراخ احلضور ليقدم الفنانة شيرين عبدالوهاب 
التي ما ان دخلت قاعة احلفل حتى تعالت الصرخات 
مرحبة بها، وغنت في البداية »ش���غلت بالك«، ثم 
قدم���ت اغنية »انا مش مبيناله« التي القت تفاعا 
كبيرا من احلضور، واش���علت وصلتها في اغنية 
»انا في الغرام«، ثم استمرت في فرض حضورها 
وادائها اجلميل وغنت »كثير نعش���ق« ذات الرمت 
الرومانسي الرائع لتتبعها باغنية »افتكرت كامك« 
و»حتوحشني« و»انت ايه« وبعدها غنت »آه ياليل« 
و»بطمنك« ومن ثم غنت »ساعات ساعات« للفنانة 
صباح لتخت���م وصلتها بأغنية »انا جايه اقولك« 

وسط تفاعل كبير من جمهورها الغفير.

في الحفل الثاني الذي نقلته »الراي« من قاعة »الراية« على الهواء

دبي: »من أجمل احلفات التي قدمتها بحياتي«، 
بهذه الكلمات عبرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد 
عن فرحتها باحلفل الكبير الذي أحيته في مسقط 
رأسها »مغدوشة« في جنوب لبنان، ضمن انشطة 
مهرجان مغدوشة السنوي، وذلك ألول مرة منذ 
دخولها املجال الفني في لبن���ان، والذي أحيته 
أمام ستة آالف شخص، حضروا من نفس املدينة 
ومن املناطق املجاورة، والتي قدمت بها مجموعة 
كبيرة م���ن اغنياتها، بدأتها بأغنية »اش���تقتلك 
يا مغدوش���ة« التي قدمتها سابقا لبلدتها، حيث 
تفاعل احلضور معها بشكل كبير، وقاموا بالرقص 
وعمل وصات من »الدبكة« على انغام اغنياتها 

اللبنانية الشهيرة.
ج���اءت زي���ارة ديانا حداد ال���ى لبنان، على 
هامش احياء احلفلة في »مغدوش���ة« ثم دخول 
االس���تديوهات في بيروت، لوضع صوتها على 
مجموعة من االغني���ات اجلديدة التي حتضرها 
أللبومه���ا مع مجموعة من الش���عراء وامللحنني 
منهم وسام االمير، هش���ام بولس، ياسر جال، 

منير بوعساف.

وكانت ديانا حداد قد قامت بعمل جولة غنائية 
صيفية قبل شهر رمضان املبارك بدأتها بزيارة الى 
اململكة املغربية للمشاركة مبهرجان »املضيق« في 
مدينة »طنجة« مبناسبة ذكرى عيد جلوس امللك 
محمد السادس على العرش، وقد أعربت ديانا عن 
سعادتها بهذه املشاركة في هذا املهرجان والذي 
حضره جمهور غفير جتاوز ال� 150 الفا أتوا من 
معظم مناطق اململك���ة املغربية حلضور حفلها 
الذي حسب ما أكده منظمو ومتعهدو احلفل كان 

أكثر احلفات جناحا.
ثم أكملت زيارتها متجهة الى اجلزائر للمشاركة 
بعدة مهرجانات منها مهرجان »الكازيف« الذي 
سبق ان شاركت به في عام 2006 باالضافة الى 
مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في مهرجان 

»صطيف«.
هذا، وستعود الفنانة ديانا حداد خال االيام 
املقبلة الى لبنان، إلكمال جتهيز ألبومها، واجراء 
مجموع���ة من اللقاءات الصحافية، بعد ان قامت 
باالحتفال بعيد الفطر السعيد الى جانب بناتها 

واالهل واالصدقاء في دبي.


