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مطربة خليجي���ة »رمت« 20
التهامي على املسؤولني في احد 
البرامج املوس���يقية بأنهم ما 
يبونها تكون من جلنة حتكيم 
هالبرنامج.. يبه انتي ش���نو 

قدمتي علشان ياخذونچ!

ممثل شاب يعتقد انه 
عنده »شعبية« كبيرة عند 
الناس هااليام رافع خشمه 
عليهم ليما يسلمون عليه 
في االسواق.. اهلل يرحم 

أيام زمان!

تحكيم شعبية
مقدم برامج »اختلف« 
مع مسؤوله بالدوام في 
احدى القنوات يفكر انه 
يرجع بس هاملس���ؤول 
ما يبيه.. زين يس���وي 

فيك!

رجوع

أوبرا وينفري: نانسي عجرم
 »بريتني سپيرز« الشرق األوسط

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
27 ثانية اطلت من خاللها الفنانة نانسي 
عجرم، او »بريتني سپيرز الشرق االوسط« 
كما اطلقت عليه����ا االعالمية االميركية اوبرا 

وينفري في برنامجها »أوبرا شو«.
االستضافة هذه والتي كانت موضع اهتمام 
كبير من قبل وسائل االعالم واجلمهور الذي 
انتظرها بفارغ الصبر خاصة بعد ان عرضت 
احللقة في اميركا لكن الش����هر الفضيل ارجأ 
عرضها على شاشة ال� »mbc 4«، القت نسبة 
مشاهدة واسعة جدا في العالم العربي نظرا 

جلمهور نانسي الكبير.
اعتبرت اوبرا في الثواني ال� 27 املصورة 
ان نانسي من املشاهير العرب الذين يؤثرون 
على ابناء جيلهم ويبني هذا االمر كيف يشكل 
الفنان خطوة مهمة جلمهوره العربي، اذ يتيح 
الفرصة للتعريف به على املستوى العاملي من 
خالل اعماله الناجحة والشهيرة، وكيف جنحت 
عجرم في بيع اكثر من 110 ماليني تسجيل لها في 
العالم العربي، بعد ان جنحت في بيع اكثر من 
40 مليون ألبوم في لبنان، وكيف تعمل الفنانة 
الشابة من دون احداث حال من الشغب اينما 
تواجدت، وحيث حتدث حركاتها في الرقص 
ولباسها بلبلة، وظهرت نانسي في الريبورتاج 
بلوكات مختلفة الفتة حيث مت اختيار اللوك 

الشبيه مبارلني مونرو، وهي التي تعيش 
في بلد متعدد االديان والثقافات، ومت 

رصد صورة جلامع وكنيسة معا 
اثناء عرض الريبورتاج.

على صعيد آخر تستعد 
منظم����ة اليونيس����يف 

العاملية لعقد مؤمتر 
صحافي في لبنان 
الش����هر  اواخ����ر 
اجلاري وحتديدا 
الثام����ن  ف����ي 
ين  لعش����ر ا و
لالعالن  من����ه 

عن  رس����ميا 
تعيني نانسي 
عجرم سفيرة 

لالطفال والنوايا 
احلسنة في الشرق 

وذل����ك  االوس����ط، 
بحضورها شخصيا برفقة 
مدير اعمالها السيد جيجي 

المارا، كما س����تقوم 

نانس����ي بتصوير اعالن خاص لليونيسيف 
في الثاني والعشرين من الشهر اجلاري، في 

حني سيتم عرضه في وقت الحق.
م����ن جهة اخرى حتولت الفنانة نانس����ي 
عجرم الى الوجه االعالني االول واالكثر قبوال 
على الس����احة الذي تتنافس عليه الشركات 
التجارية العاملية حيث خصت ماركة الساعات 
»BONJA«، والتي تعد من اهم الش����ركات في 
مجال تصنيع الساعات نانسي عجرم لتصمم 
لها ساعة عصرية وراقية حتمل اسم الفنانة 
التي ال يشك اثنان في مدى النجومية والشهرة 
اللتني حتظى بهما في العالم العربي، وهكذا 

تتحول نانسي الى سفيرة للشركة.
نانسي التي تتهاتف عليها اكبر الشركات 
التجاري����ة متث����ل حاليا لش����ركة كوكاكوال 
للمش����روبات الغازية والت����ي جددت مؤخرا 
 »Damas« عقدها معها، وملجلس الذهب العاملي
وللهواتف النقالة والتي طرحت في االسواق 
هاتفا خاصا يحمل اسم نانسي عجرم وتوقيعها 
اخلاص باللون الزهري اجلذاب. هذا وتنافس 
الفنانة نانسي عجرم كل من الفنانتني شيرين 
عبدالوهاب وانغام على لق����ب افضل فنانة 
للعام 2009 في املسابقة التي جتريها مجلة 
»ريدير دايجيست« بنسختها العربية، وحتى 
اليوم متكنت نانس����ي م����ن ان حتصل على 
اعلى نسبة تصويت جماهيرية 
حاصدة 63400 صوت مقابل 
63000 صوت لشيرين 
عبدالوهاب و55409 
اصوات النغام.

بعد أن أطلت في برنامجها لمدة 27 ثانية

الفنان خالد صالح مكرما

الفنان القدير غامن الصالح مكرما

)متين غوزال(الشيخ دعيج اخلليفة يتوسط يوسف العميري والفنان أحمد اجلسمي وسعود الغامدي

.. وتكرمي املخرج خالد يوسف

.. وتكرمي عبدالرحمن العقل 

نانسي عجرم

بروموشن دعاية استضافة نانسي عجرم في برنامج »اوبرا«

يوسف العميري

د.نبيل الفيلكاوي تكرمي غادة عبدالرازق

الفنانون المصريون: تكريمنا في الكويت »حاجة تانية« 
العميري أشاد بهم لتميز أعمالهم الدرامية في شهر رمضان الماضي

مفرح الشمري
عّبر الفنانون املصريون خالد يوسف، 
غادة عبدالرازق، خالد صالح، امل رزق، 
ياسر فرج، أحمد فلوكس، املنتج اسماعيل 
كتكت، عن فرحتهم بتكرميهم في الكويت 
التي يكنون لها كل محبة وتقدير، متمنني 
التقدم واالزده���ار، حيث اعتبروا  لها 
تكرميهم فيها »حاجة تانية« على رأي 

الفنان خالد صالح.
التكرمي جاء من قبل احتاد املنتجني 
اخلليجيني لهؤالء النجوم الذين قدموا 
اعماال تلفزيونية وس���ينمائية عاجلت 
العديد من القضاي���ا االجتماعية التي 

يعاني منها املواطن العربي.
وباملناسبة عّبر رئيس احتاد املنتجني 
اخلليجيني يوسف العميري عن فرحته 
بتكرمي هذه الكوكبة حتت رعاية الشيخ 
دعيج اخلليف���ة ورئيس مجلس ادارة 
نقابة الفنانني د.نبيل الفيلكاوي، حتى 
يكونوا دافع���ا لزمالئهم لتقدمي اعمال 

تخاطب اجلميع.
وشكر العميري جميع الفنانني املكرمني 
على تلبيتهم الدعوة وحضورهم للكويت 
رغم انشغالهم بتصوير اعمالهم الفنية، 
متمنيا لهم النجاح دائما فيما يقدمونه 

من اعمال ذات قيمة فنية.
وتصدت املذيعة سالي القاضي لتقدمي 
فقرات حفل التكرمي حيث مت تكرمي الفنان 
خالد صالح عن دوره في مسلسل »تاجر 
السعادة«، وغادة عبدالرازق عن دورها 
في »الباطني���ة« وأمل رزق عن دورها 
في »قلب���ي دليلي« وأحمد فلوكس عن 
دوره في »قلب���ي دليلي« و»الباطنية« 
وياسر فرج عن دوره في »افراح ابليس« 
واملخ��رج خال��د يوس��ف عن فيلمه »دكان 
ش���حاتة« واملنتج اسماعيل كتكت عما 

قدمه من اعمال في شهر رمضان املاضي. 
كما شهد احلفل تكرمي نخبة مميزة من 
الفنانني اخلليجيني وهم الفنان القدير 
غامن الصالح والفنان القدير عبدالرحمن 
العقل والفنان االماراتي احمد اجلسمي 
واملنتجان باس���م عبداالمير وس���عود 
الغامدي. من جان��ب آخر طلب املخرج 

خالد يوس��ف م��ن جلن��ة الرقاب��ة عل��ى 
االف��الم الس���ينمائية أن تراعي اجلهد 
املب���ذول في هذه االفالم وأال يتم حذف 
املشاه��د عشوائي��ا حت��ى ال تشوه صورة 
الفيلم وكان ذلك بعد تكرميه موجها كالمه 
لراعي احلفل الش���يخ دعيج اخلليفة. 
كما شهدت القاعة الكثير من املشادات 

الكالمية بني الزمالء املصورين وبعض 
الفنانني واحلضور لعدم رؤيتهم منصة 
التكرمي، وذلك بسبب ضيق مساحتها بعد 
ان كان مقررا ان يقام احلفل في خيمة 
اللؤلؤة بفندق س���فير انترناشيونال، 
ولكن لظروف خاصة أقيم في هذه القاعة 

املخصصة لالجتماعات.

»مشادات كالمية« في القاعة التي شهدت تكريمهم بين الحضور والزمالء المصورين


