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مقدم برامج مو »حامد« 20
رب���ه ان الن���اس معجبة 
بتقدميه هاأليام ميش���ي 
ويسولف انه صاحب فكرة 
الكوميدية..  البرامج  أحد 

بسّك لقافة!

ممثل����ة »عب����رت« عن 
استيائها من زميلة لها قاعدة 
تشوه صورتها عند املن��تجني 
م�ع ان���ها ك���انت الس����بب 
في ش����هرتها ال�تلفزيونية.. 

حط حيلهم بينهم!

لقافة شهرة

سندريال املذيعات حليمة بولند

الشيخ دعيج اخلليفة

بعد غد األربعاء في فندق هوليدي إن »داون تاون«

دعيج الخليفة يكّرم حليمة بولند
أحمد الوسمي

حت����ت رعاية الش����يخ دعيج 
اخلليف����ة الصب����اح وبحض����ور 
 m.b.c املدي����ر االقليمي حملط����ة
احم����د العس����اف يق����ام بعد غد 
االربعاء حفل تكرمي »مسلسالت 
حليم����ة« وس����ندريلال املذيعات 
حليم����ة بولند كأفض����ل اعالمية 
عربي����ة في مهرج����ان »املميزون 
في رمضان لالبداع التلفزيوني« 
بعد االس����تفتاء الذي اقيم اخيرا 
في موقع الجئ عاطفي للش����يخ 
دعيج اخلليفة واحلفل س����يقام 
في فندق هوليدي ان داون تاون 
الساعة الثامنة مساء من تنسيق 
الش����مري.  الزميل نايف  واعداد 
وحول هذا التك����رمي قال الزميل 
التكرمي  نايف الشمري: جاء هذا 
للتميز الذي قدمته االعالمية حليمة 
بولند في »مسلسالت حليمة« من 
خالل شاش����ة m.b.c في رمضان 
وسيتخلل احلفل مؤمتر صحافي 
للرد عل����ى جميع استفس����ارات 
الزم����الء الصحافيني واالعالميني 
عن »مسلسالت حليمة«. يذكر ان 
»مسلسالت حليمة« حصل على 
نسبة مشاهدة عالية على الرغم 
من عرضه الس����اعة الثالثة فجرا 
في شهر رمضان من خالل ثالثني 
حلقة، وق����د تباينت اآلراء ما بني 

االشادة بالبرنامج أو انتقاده.

في حلقة مثيرة وصلت قيمة جوائزها إلى أكثر من مليون ونصف المليون دوالر

»FM وليد الجطيلي يفوز بـ »لكزس« برنامج »كنز

مفرح الشمري
اختتم البرنامج اجلماهيري »كنز FM« حلقاته 
مساء امس االول في حلقة مثيرة وصلت قيمة 
جوائزها الى اكثر من مليون ونصف املليون دوالر 
مقدمة من الشركات الراعية وهي »زين«، »األنباء«، 
»البترول الوطنية«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»صالون كتوركت«، »اتيليه مودا ستايل«، »اجلوثن 
غاليري«، »كون س���بت للهوات���ف«، »ليموزين 
اخلرينج«، »كوالتي نت«، »مسرح السالم«، »اطياب 

املرشود« و»ميديا فون بلس«.

متابعة دقيقة

حض���رت احللق���ة من 
البرنامج شيخة امليموني 

وزميلها حامت من ادارة 
التجاري  االع���الن 
وخديجة دش���تي 
مراقب���ة محط���ة 
كويت FM وفراج 
ممثل  الرشيدي 
»زين«  ش���ركة 
وجميل اقبال من 
»ميديا فون بلس« 
وذل���ك ليتابعوا 
فرز  عملية  بدقة 

ارقام املشاركني في 
الذي  البرنامج  هذا 

كان موجها ملشتركي 
»زين« حصريا حيث 

الكبرى  كانت اجلائ���زة 
وه���ي س���يارة »لك���زس« 

2009 من نصيب املستمع وليد 
اجلطيلي مقدمة من الشركة املنفذة 

للبرنامج »ميديا فون بلس« التي قدمت 4 سيارات 
هوندا طيلة ش���هر رمضان ومت تسليم بعضها 

الصحابها.

»زين« فوق »الزين«

قبل نهاية احللقة مت االتصال بصاحب احلظ 

السعيد وليد اجلطيلي من قبل اسرة البرنامج 
وبحضور ممثل »زين« الراعي الذهبي للبرنامج 
فراج الرشيدي حيث عبر ملقدم البرنامج احمد 
املوسوي عن س���عادته بهذه اجلائزة اجلميلة، 
متمنيا التوفيق والنجاح السرة »كنز FM« على 
هذا اجلهد الذي بذلوه طيلة فترة البرنامج واختتم 
حديثه قائال: »زين« واهلل فوق »الزين« وانا من 

عمالئها وال ميكن ان اروح حق شركة ثانية.

شكر للجميع

من جانبه شكر ممثل »زين« 
فراج الرشيدي اسرة البرنامج 
 FM ومراقبة محطة كويت
خديجة دشتي وادارة 
التج���اري  االع���الن 
و»األنباء« وجميع 
الراعية  الشركات 
لهذا البرنامج على 
الذي  التميز  هذا 
 »FM حققه »كنز
ه���ذا العام الذي 
تضاع���ف في���ه 
اعداد املشاركني 
وهذا ان دل فإنه 
انه  ي���دل عل���ى 
برنام���ج ناج���ح 
املقايي���س،  ب���كل 
موجها شكرا خاصا 
ملدير ادارة التس���ويق 
في ميديا فون بلس علي 
حيدر على اجلهد الذي بذله 
طيلة فترة البرنامج، كما وجه 
ش���كرا الى النجمة هبة الدري التي 
تواصلت مع املستمعني من خالل هذا البرنامج 
طيلة شهر رمضان، متمنيا لها كل توفيق وجناح، 
كما امتدح تقدمي النجم احمد املوسوي الذي كان 
تلقائيا ومخرج البرنام���ج نايف الكندري على 
»فالشاته« اجلميلة التي كان لها االثر الطيب في 

نفوس املستمعني.

لقطة جماعية ألسرة »كنز FM« في االستديو مع فراج الرشيدي من »زين«

املخرج نايف الكندري مع احمد املوسوي

الزميل مفرح الشمري مع ممثل »زين« فراج الرشيدي

سيرين بين »المسافر« و»سارة«عمرو دياب يفوز بالميوزك أوورد

بيروت ـ بولين فاضل
حضرت الفنانة سيرين عبدالنور مهرجان البندقية السينمائي السنوي 
الذي يشارك فيه فيلمها »املسافر« ضمن املسابقة الرسمية. ويؤدي دور 
البطولة في هذا الفيلم النجم العاملي عمر الشريف الى جانب املمثل املصري 
خالد النبوي واملمثلة اللبنانية سيرين عبدالنور، وهو من انتاج وزارة 
الثقافة املصرية التي تعود الى االنتاج الس���ينمائي بعد غياب سنوات، 
وقد بلغت ميزانيته ما يقارب عش���رين مليون جنيه مصري. ويعرض 
الفيلم مباش���رة بعد مهرجان البندقية في صاالت السينما املصرية على 
امل ان يحقق النجاح اجلماهيري. وقد تألقت الفنانة س���يرين عبدالنور 
الى جانب النجم عمر الشريف في مهرجان البندقية خالل جلسة تصوير 
خاصة بفريق العمل. وفي موازاة اهتمامها باالصداء على الفيلم، تواصل 
سيرين تصوير مسلسل لبناني جديد بعنوان »سارة« من تأليف الكاتب 
شكري انيس فاخوري، يسلط الضوء على مشكلة الطالق في مجتمعنا 

العربي.

األسمر من الكاميرا الخفية إلى السينما
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفن����ان ربيع  يس����تعد 
االسمر لتسجيل اغنية ثنائية 
»دويتو« مع جنمة س����وبر 
ستار االردنية ديانا كرزون 
وهي من كلمات الياس ناصر 
وأحلان جورج كرم، وسيتم 
تصوير االغنية املش����تركة 
على طريقة الڤيديو كليب.

ومن ناحية اخرى سيدخل 
ربيع عالم الشاشة الذهبية 
عبر فيلم سينمائي غنائي 
انتاج مشترك لبناني،  من 
سوري ومصري، يقوم فيه 
الى جانب  البطول����ة  بدور 
النج����وم الالمع����ني: املمثل 
حسن حسني، املطرب ايهاب 
توفيق واملمثلة الس����ورية 

جومانا مراد.
وكان االسمر التزم بعقد 
مع شركة »االولى لالعالم« 
الدارة اعماله وانتاج ألبوماته 
وتصوير حفالت����ه، فأتت 
اطاللته الفت����ة في برنامج 
الذي بثته  الكاميرا اخلفية 
قناة »الدنيا« طوال ش����هر 
رمضان املب����ارك، وهو من 
اخراج فيصل بني املرجة، 

ومن انتاج شركة شاين.
وقد بره����ن ربيع على 
انه ممثل كوميدي بارع، ال 
يفبرك املقالب مس����بقا مع 
ضيوفه، بل يتكل على حسه 
البديهة،  الفكاهي، وسرعة 
وعلى التواطؤ الضمني مع 
التمثيل: فراس  زمالئه في 
كالوس����ية، حبيب حبيب، 

وزاهر هرموش.

ابرزهم: دريد حلام، محمد 
جمال، ميش����ال قزي، بيار 
داغر، دارين حدشيتي، عالء 
زلزلي، طوني كيوان، عمر 
عبدالالت، سلمى املصري، 
جناح حفي����ظ، وديع مراد، 
أمية ملص، انطوانيت جنيب، 
قصي اخلولي وعبير فضة 

وغيرهم.

وق����د احس����ن ربي����ع 
اداء ش����خصيات مختلف����ة 
ف����ي احللقات، م����ن خادم 
سريالنكي، الى منجم مغربي، 
اراكيل،  وعامل في مقه����ى 
فأوقع ف����ي مقالبه العفوية 
والذكية في آن، عددا كبيرا 
التمثيل والغناء  من جنوم 
في لبنان وسورية واالردن، 

القاهرة ـ سعيد محمود
م���ن يفوز باملي���وزك اوورد 2009؟ 
رمبا كان هذا هو السؤال االصعب الذي 
سيطل بقوة على ساحة املشهد الغنائي 
خالل االيام القليلة املقبلة بعدما اقترب 
موعد اجلائزة السنوي وهو شهر اكتوبر 

املقبل.
وال تكمن صعوبة التساؤل فحسب 
في حتديد سعيد احلظ من بني مطربي 
ومطربات الوطن العربي الذي سيعتلي 
منصة التتويج الى جانب كبار جنوم 
العالم في الغناء، لكن الصعوبة في مدى 
مصداقية اجلائزة التي طالتها الشبهات 
خالل االعوام املاضية بعدما اعلن انها 
جائ���زة مدفوعة ومتنح بناء على مزاد 

بني املطربني ملن يدفع اكثر.
ويبدو النجم عمرو دياب هو االوفر 
حظا بني املرش���حني لنيل اجلائزة رغم 
اعالن ش���ركة روتانا منذ العام املاضي 
مقاطعة اجلائزة بعدما فشلت املطربة 

اليسا في انتزاع اجلائزة.
مبيع���ات ألبوم عمرو دياب »وياه« 
هي االضخم على االط���الق وتصدرت 
سوق مبيعات املوسم الصيفي ليصبح 
دياب االوفر حظا في الفوز باللقب للمرة 

الرابعة.
ويأتي في املرتبة الثانية املطرب تامر 
حس���ني الذي صدر له هذا العام ألبوم 
»هاعيش حياتي« وجاء ثانيا في املبيعات 
بعد دياب ث���م املطربة جنات بألبومها 
»حب امتالك« تليها انغام بألبوم »نفسي 
احبك« وايهاب توفيق »الزم تسمع« بينما 
يخرج املطربون العرب من السباق في 
ظل عدم اصدار إليس���ا ونانسي عجرم 
أللبوماتهما كذلك احلال للمطرب العراقي 
كاظم الس���اهر وعدم اصداره أللبومه 
حتى اآلن باالضافة ال���ى عدم حتقيق 
صابر الرباعي ملبيعات قوية كما تراجعت 

عمرو ديابمبيعات ألبوم هاني شاكر.

ربيع األسمر

سيرين عبدالنور

)فريال حمال(باقة ورد ألحمد املوسوي

ممثلة م���ا كان عندها 
»وفاء« ألحد املنتجني اللي 
رّزها بأعماله التلفزيونية 
هاأليام رافعة خشمها عليه 
وما ت���رد على اتصاالته.. 

صچ منكر حسنة!

اتصاالت


