
الثالثاء 9 فبراير 2010   35فنون
يبدأ اليوم وينتهي بعد غد في مملكة البحرين

رشاد والنمر والمالكي ضمن نجوم 
مهرجان الخليج الـ 11 لإلذاعة والتلفزيون

في حفل تكريم المشاركين في المركز اإلعالمي والقنوات الفضائية

الفيلكاوي: التواجد اإلعالمي ساهم في إنجاح مهرجان الخرافي الـ 7

عبدالحميد الخطيب
أقام املركز االعالمي ملهرجان اخلرافي مساء 
امس االول حفال لتكرمي االعالميني املشاركني في 
الدورة السابعة سواء كان مرئيا أو مسموعا 

أو مقروءا.
الفيلكاوي  وأكد مدير املهرج����ان د.نبيل 
أهمية التواجد االعالمي الذي س����اهم بشكل 
واضح في إجن����اح املهرجان من خالل الدعم 
اليومية للعروض واالنش����طة  والتغطيات 
واآلراء التي تساعد على الوصول الى افضل 

نتيجة ممكنة.

أما الزميل خالد الس����ويدان، فأشار بعد 
تكرميه الى ان املهرجان يجدد نشاط احلركة 
املس����رحية في الكويت ويجعل الشباب في 
تنافس مستمر كما ينشط إبداعاتهم، كما أشاد 
باجلهود الواضحة من راعي املهرجان رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي وأسرته الكرمية 

التي تدعم املهرجان بال حدود.
متمنيا أن يكون املهرجان في االعوام املقبلة 
بنفس املستوى، وش����كر كل زمالئه باملركز 
االعالمي على تواصلهم الدائم ودعمهم للفرق 

املشاركة.

يش���ارك نخب���ة من 
الفنانني السعوديني في 
مهرجان اخلليج لالذاعة 
والتلفزيون احلادي عشر، 
في مملكة البحرين الذي 
يفتتح اليوم ويس���تمر 
حتى اخلمي���س املقبل، 
ومن الفنانني املشاركني 
الفنان القدير سعد خضر 
الذي غاب عن الس���احة 
احمللي���ة لفت���رة دامت 
أكثر من خمس سنوات 
حس���ب احدى الصحف 

السعودية.
كم���ا يش���ارك ف���ي 
املهرجان الفنان واملطرب 
السعودي عبداهلل رشاد 
الى جانب سفير النوايا 
احلسنة ملنطقة اخلليج 
العربي للعام 2009 الفنان 
املالكي،  السعودي فايز 
الذي كانت له مش���اركة 
حديثة مع النجمة التركية 
الفنان  »نور«. ويق���ف 
عبداحملسن  السعودي 
أمام  النمر، صفا بصف 
جنوم الدراما اخلليجية 
ايضا في مهرجان اخلليج 
لهذا العام، والذي حصل 
مؤخرا على جائزة أفضل 
ممث���ل دور ثان���ي في 
مهرجان القاهرة لالعالم 
العربي ع���ن دوره في 
الدم«  مسلسل »فنجان 
والذي عرض في ش���هر 

رمضان املاضي.
اجلدي���ر بالذك���ر ان 
مهرجان اخلليج لالذاعة 
والتلفزيون في دورته 
احلادية عشرة يقام في 
مملكة البحرين، يكرم فيه 
نخبة من فناني اخلليج 
العربي، كما  والوط���ن 
تش���ارك فيه مجموعة 
الهيئات والشركات  من 
في سوق االنتاج االذاعي 
والتلفزيون���ي، تتخلله 
مجموع���ة من الندوات، 
كندوة »اإلعالم االقتصادي 
العربي.. ما له وما عليه«، 
ورشة عمل حول »تنظيم 
املع���ارض واملهرجانات 
وسبل االستفادة منها«، 
وأخيرا ن���دوة »برامج 
االطف���ال العربي���ة بني 

النمطية واالبتكار«.

عبداحملسن النمر

الفيلكاوي أثناء تكرميه للزميل خالد السويدان

مدير املهرجان د.نبيل الفيلكاوي

فايز املالكي

فريق عمل »ألو فبراير«

داليا البحيري

دارين حدشيتي

جانب من اإلعالميني احلاضرين في حفل التكرمي

داليا البحيري  تستعد
لتصوير »ريش نعام«

القاهرة ـ سعيد محمود
تبدأ الفنانة داليا البحيري اواخر الشهر اجلاري 
تصوير احداث مسلسلها اجلديد »ريش نعام«، وذلك 
بعد ان انتهى املؤلف فداء الشندويلي من كتابة جميع 

حلقات العمل.
املسلسل من انتاج ممدوح شاهني واخراج احمد 
سمير فرج، ويشارك داليا البحيري البطولة الفنان 
عزت ابوعوف، وتامر هجرس، ويجرى حاليا اختيار 

باقي فريق العمل.
تدور احداث املسلسل حول قصة رجل اعمال شهير 
يسجن ويعلن افالسه ليترك ابنته »فريدة« تواجه 
مصاعب احلياة من خالل رحلة شاقة حتاول من خاللها 

البحث عن عمل لكي تنفق منه على والدتها.
وكانت داليا قد قامت خالل الشهرين املاضيني بشراء 
مجموعة كبيرة من املالبس الضرورية لش����خصية 
»فري����دة« التي تلعبها في االحداث حيث حتتاج الى 
مجموعة كبيرة من املالبس التي تناسب مرحلتي الفقر 

والغنى اللتني تقوم بتجسيدهما في املسلسل.
يذكر ان آخر اعمال داليا البحيري مسلسل »بنت 
من الزمن ده«، م����ن تأليف محمد الغيطي، واخراج 

سامي محمد علي ومت عرضه في رمضان 2008.

دارين حدشيتي »مشتاقة« لطفلها في أستراليا

يواصل تقديم حلقاته عبر »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين«

1750 فائزًا في برنامج »ألو فبراير« حتى اآلن
مفرح الشمري

يواصل البرنامج املسابقاتي »ألو فبراير« توزيع جوائزه القيمة 
املقدمة من عدة جهات منها »األنباء«، »زين«، »سوكر«، »منتزه خليفة 
السياحي« يوميا ملس���تمعي محطة كويت FM خصوصا مشتركي 
»زين« حيث وصل عدد الفائزين فيه حتى احللقة املاضية الى 1750 
فائزا وفائزة ومن املتوقع زيادة العدد في االس���ابيع املقبلة، خاصة 
ان اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا فون بلس« قد مددت حلقاته حتى 
ال� 6 من الشهر املقبل، وذلك إلتاحة الفرصة لعمالء »زين« للمشاركة 
في البرنامج الذي تصل قيمة جوائزه ألكثر من 50 ألف دوالر يوميا 
من بينها أربع سيارات »ش���فر 2010« باالضافة الى سيارة »هامر« 

تقدم في نهاية حلقات البرنامج.
بالك بيري

ف���ي احللقة املاضي���ة زاد الطلب من املس���تمعني للفوز بأجهزة 
»البالك بيري« املقدمة من ش���ركة »كون س���بت للهواتف« خاصة 
من اجلنس الناعم الذين طلبوا م���ن مقدم البرنامج »الذيب« احمد 
املوسوي مساعدتهم للفوز بهذا اجلهاز، رغم ان املوسوي ال يتدخل 
في نوعية اجلائزة املقدمة ألي مس���تمع، وامنا رمبا »احلظ« يلعب 
دورا لدى املتصل الذي يختار رقما معينا تكون جائزته »بالك بيري« 

في بعض االحيان.
عروض »األنباء«

املوسوي شجع املستمعني على املشاركة في مهرجان »األنباء« للفوز 
بسيارات وهدايا فورية قيمة، باالضافة الى ساعات »األملاس« واالشتراكات 

املجانية التي تقدمها »األنباء« للفائزين في البرنامج.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة دارين  تطل���ق 
حدشيتي خالل ايام كليب 
اغني���ة »مش���تاقة« التي 
صورتها في استراليا وهي 
من كلمات الشاعر إلياس 
ناص���ر وأحل���ان امللحن 
طارق ابوجودة وتوزيع 
املوسيقى لهادي شرارة، اما 
اخراج الكليب فكان جلاد 
الذي  الڤيديو كليب  هبر، 
صور بفريق عمل تخطى 
ال� 150 فردا منهم 70 ممثال 
محترفا من االستراليني، 
كانت تكملة للڤيديو كليب 
»كل القصة« بحيث سيعلن 
عن النهاية للحب الذي جمع 
دارين بالعارض في الكليب 
وق���د ظه���رت دارين في 
الكليب حتمل طفال صغيرا، 
يذكر ان دارين حدشيتي 
وقعت عقدا الدارة احلفالت 
مع ش���ركة »كونشيرتو 
غلوبال« ومازالت شركة 
Lea Productions املنتجة 
العمالها واملشرفة على كل 

نشاطاتها الفنية.

أكبر دول العالم من حيث السكان هي:
أ ـ الهند

ب ـ الصني
ج ـ مصر

)فريال حماد(املذيع احمد املوسوي اثناء البرنامج


