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معلومات عن ارتباطها برجل أعمال إماراتي

هل تزوجت مي حريري للمرة الرابعة؟
لتسليط الضوء على الجهد الذي يبذله فريق العمل

كاميرات »هال تيم« زارت برنامج »ألو فبراير«

الجمهور على موعد مع اإلحساس والرومانسية في صالة التزلج

الجسمي وكفوري ويارا يزينون »ليالي فبراير« الليلة

عبدالحميد الخطيب
تس���تمر رحلة النجاح التي يقودها تلفزيون 
»الوطن« في مهرجان »ليالي فبراير«، فبعد االقبال 
الكبير ملشاهدة االبداع والتألق الذي شهدته احلفالت 
الثالث االولى، نحن على موعد مع جنوم من نوع 
خاص في ليلة مفعمة باالحس���اس والرومانسية 

حيث يلتقي جمهور »زين الليالي.. ليالي فبراير« 
في العاشرة مس���اء على مسرح صالة التزلج مع 
نخبة من ابطال الطرب العربي تضم الفنان االماراتي 
حس���ن اجلس���مي والنجم اللبناني وائل كفوري 
والنجم���ة اللبنانية يارا الذين س���يحيون احلفل 

الرابع من حفالت املهرجان الكبير.

ومن املعروف ان احلفالت الثالث االولى قد احياها 
باقة من كبار جنوم الغناء العربي ضمت بش���ار 
الشطي وفرقة ميامي ومحمد حماقي وميريام فارس، 
وسفير االغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد وشيرين 
عبدالوهاب وفضل ش���اكر، وبلب���ل اخلليج نبيل 
شعيل وابوبكر سالم واصالة نصري وعبدالرحمن 

احلريبي، والذين قدموا اجمل االغنيات جلمهورهم 
الذي ينتظرهم من عام الى آخر.

النجوم جميعا اشادوا باملستوى الرفيع للمهرجان 
وباملسرح الرائع الذي بهرهم ووصفوه بأنه عاملي، 
واعدين جمهورهم بالتواجد الدائم معهم في »ليالي 

فبراير«.

مفرح الشمري
زارت اس����رة برنام����ج »هال 
تي����م« املكونة م����ن املخرجن 
جمال العباسي ومحمد املوسوي 
واملعدتن شيماء دشتي ورشا 
الس����هيل  الفهد واملذيعن فايز 
العبداهلل واملصورين  وحبيبة 
أحمد املطيري وعبدالعزيز احلداد 
ومحمد البلوشي وندى البلوشي 
من املتابعة والتنسيق استديو 
برنامج »ألو فبراير« الذي يبث 
يوميا عبر أثير محطة »كويت 
FM« برعاية »األنباء« و»زين«، 
وذلك لتس����ليط الض����وء على 
اجلهد الذي يبذل����ه فريق عمل 
»ألو فبراي����ر« املكون من علي 
حيدر ، خديجة دشتي، »الذيب« 
احمد املوس����وي، حنان جابر، 
إقبال،  الكن����دري، جميل  نايف 
رامي الشعار، محمود املصري، 
حيث أجرى املذيعان فايز السهيل 
وحبيبة العبداهلل لقاءات مصورة 
مع مقدم البرنامج احمد املوسوي 
ومخرجه املتألق نايف الكندري 
اللذين عبرا عن سعادتهما بالعمل 
في ه����ذا البرنامج املس����ابقاتي 
الذي ترعاه العديد من الشركات 
واملؤسس����ات وه����ي: »األنباء« 
و»زين« و»س����وكر« و»منتزه 
خليفة السياحي« و»املنار كلينك« 
و»معهد كراون بالزا الصحي« 
و»أتيليه مودا س����تايل« و»ايه 
ون لتأجير السيارات« و»شركة 
كون سبت للهواتف« و»صالون 
الى ميديا  كتوركت«، باالضافة 
ف����ون بلس اجله����ة املنفذة له، 
مؤكدين ان البرنامج حصد حتى 
اآلن أكبر عدد من املش����تركن، 
خصوصا عم����الء »زين« وذلك 
للفوز بجوائ����زه املتنوعة مثل 
سيارات وساعات وأجهزة بالك 
بيري والب توب باالضافة الى 
»الكاش« املقدم من اجلهة املنفذة 

له.
وأشار الكندري الى ان البرنامج 
موجه جلميع أفراد األسرة ويحمل 

املفاجآت  العديد من  بن طياته 
السارة لهم بعد مشاركتهم في 
فقرات����ه التي يعدها علي حيدر 
وخديجة دشتي وتتضمن العديد 

من األسئلة اخلفيفة.

ضحك وفرفشة

وصف أحد املستمعن اجواء 
»ألو فبراير« بأنها كلها »ضحك« 
و»فرفشة«، وذلك بفضل أسلوب 
»الذيب« أحمد املوس����وي الذي 
استطاع ان يستقطبه للبرنامج 
خاصة انه بعيد عن املشاركات 
اإلذاعية لكن أسلوب املوسوي هو 
الذي أجبره على إرسال العديد 
من »املس����جات« لعل وعس����ى 
يفوز بس����يارة ال� »شفر« التي 
تقدم أسبوعيا أو الفوز بجائزة 
البرنامج الكبرى وهي س����يارة 
»هامر« وقد متنى له املوسوي 

التوفيق في البرنامج.

جوائز لألطفال

البرنامج  خصصت أس����رة 
جوائز لألطف����ال املوهوبن في 
الشعر وذلك في حلقات البرنامج 
اخلاص����ة بالعيد الوطني وعيد 
التحرير وعل����ى األطفال الذين 
إلقاء الشعر االتصال  يجيدون 
البرنام����ج للفوز  أرق����ام  على 
بهذه اجلوائز القيمة املقدمة من 

الشركات الراعية.

الحياة حلوة

قالت إح����دى املس����تمعات 
أن »احلياة حل����وة« مع فقرات 
»ألو فبراي����ر« اخلفيفة والتي 
تتي����ح للجميع الفوز باجلوائز 
خاصة انها لم تنتظر طويال بعد 
إرسالها »مسچ« للمشاركة لتفاجأ 
باالتصال عليها فورا، معبرة عن 
سعادتها بذلك خاصة انها كانت 
تنتظر ايام����ا طويلة في بعض 
برامج املسابقات لالتصال عليها، 
متمني����ة ألس����رة البرنامج كل 

توفيق وجناح.

هاني رمزي يشارك »رمضونا« كرة القدم
القاهرة ـ سعيد محمود

يستعد الفنان هاني رمزي 
لبدء تسجيل حلقات مسلسل 
الرس���وم املتحركة اجلديد 
»رمضونا« في اولى جتاربه 
مع هذه النوعية من االعمال 
التي حققت جماهيرية كبيرة 
خالل السنوات االخيرة من 
خالل اعمال بينها »س���وبر 
هنيدي« و»القبطان عزوز«، 
وتدور احداث املسلسل حول 
»رمضون���ا« الع���ب الكرة 
الش���راب وجنم ال���دورات 
ف���ي االحياء  الرمضاني���ة 

الشعبية.
تنطلق احداث املسلسل 
من شخصية »رمضونا« وهو 
العب كرة فذ نش���أ كمدافع 

صلب في فريق شعبي صغير واكتشفه املدرب 
»حكش���ة« في مركز جديد وه���و املهاجم ومع 
بداية شهر رمضان كون فريقا لينافس به على 

البطولة في اكثر من دورة 
رمضانية من تلك التي تقام 
في االحياء الشعبية خالل 

الشهر الكرمي.
وينظر اهل »رمضونا« 
في البيت له على انه »بطل 
قومي« حي���ث يحاول الكل 
ان يرضيه النهم يتوقعون 
احت��رافه ف���ي فريق كبير 
حتى ينقل االس�����رة لطبقة 
اجتماعية افضل وتس����انده 
بشدة حبيبته »لوزة« التي 
جتسد شخصيتها نشوى 

مصطفى.
ويعتمد املسلسل بشكل 
واسع على احداث واسماء 
وتفاصيل يعرفها اجلمهور 
املصري والعربي جيدا من 
خالل مباريات املنتخب املصري لكرة القدم االخيرة 
وخاصة مبارياته مع الفريق اجلزائري في بطولة 

كأس االمم االفريقية.

رجل األعمال أس���امة شعبان ولها منه ابنة اسمها 
زينب وقد حدثت مشاكل كثيرة بينهما وصلت الى 
احملاكم على خلفية حضانتها التي كانت احملكمة 
منحته���ا للوالد، لكن مي رفضت تس���ليم الطفلة 
وتردد انها كانت ف���ي اآلونة األخيرة وصلت الى 

تسوية معه.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تتردد معلومات في بيروت لم 
يتم تأكيدها او نفيها ان الفنانة 
مي حريري تزوجت للمرة الرابعة 
من أحد رجال األعمال اإلماراتين 

األثرياء.
واملع���روف ان م���ي كانت قد 
رفض���ت منذ أقل من ش���هر في 
إح���دى إطالالته���ا اإلعالمية في 
برنامج »ستارز كافيه« استبعاد 
فكرة خوض جتربة الزواج للمرة 
الرابعة بعد فشل زيجاتها الثالث 
السابقة، مشيرة الى انها من أجمل 
8 فتيات في العالم، ونفت مي ما 
يتردد عن انه���ا أصبحت تعاني 
من عقدة الرجال، وقالت: الزواج 
ارتب���اط روحي بين���ك وبن من 
حتب، أحببت في حياتي 3 مرات 
وتزوجت 3 مرات وأحببت رجالي 
الثالثة، أنا ال أصاحب، أنا أتزوج 
مباشرة. وكانت الفنانة تزوجت 
من الفنان ملحم بركات الذي أسلم 
ليتزوجها بسبب ديانته املسيحية 
ولها منه ولد هو ملحم جونيور، 
كم���ا ان ملي حريري ابنة ش���ابة 
تدعى منال من زواجها األول الذي 
صرحت الفنانة ألكثر من مرة بأنها 
أرغمت على الزواج وهي طفلة في 
عمر ال� 13 عاما من ضابط سوري، 
وأثمر األمر  إجنابها البنتها األولى 
التي التزال مصرة على  »منال« 
البعد عن األضواء، وكان اسامة 

ش���عبان زوج مي األخير كشف في أحد اللقاءات 
اإلعالمية ان لها زوجا آخر هو سعودي اجلنسية 
ولها منه ول���د يدعى محمد. وفي حال صح زواج 
مي حريري تكون ثاني فنانة بعد صباح ضربت 

الرقم القياسي بعدد الزيجات. 
يذك���ر ان الفنانة مي كانت آخ���ر زيجاتها من 

مي حريري

هاني رمزي

املعد علي حيدر يشير الى كاميرا »هال تيم«

وائل كفوري يارا حسني اجلسمي

ألبومه الجديد يتضمن 8 أغان منوعة

وليد توفيق: »ما في شي 
بيتغير« في بيروت

عبدالحميد الخطيب
يستعد النجم العربي وليد توفيق الطالق ألبومه 
اجلديد للعام 2010 في االس���واق احمللي���ة والعربية 
والعاملية، ويتضمن األلبوم ثماني اغنيات تعاون فيها 

مع كبار الشعراء وامللحنن في الوطن العربي.
وسيقوم خالل االيام القليلة املقبلة بتصوير اغنية 
من جديده بعنوان »ما في ش���ي بيتغير« والتي كتب 
كلماتها الشاعر منير ابوعساف، وحلنها وليد توفيق، 
بتوزيع داني حلو، وس���يتم التصوير في بيروت مع 
املخرج وليد ناصيف، وذلك على مدى يومن، ويصف 

العمل حالة الناس وطباعهم املختلفة.

ال يلدغ مؤمن من جحر:

أ ـ أبدا

ب ـ مرتني

ج ـ الكافر

)فريال حماد(املذيع احمد املوسوي مع فريق »هال تيم« في استديو برنامج »ألو فبراير«

مذيعة تنتظر »بشرى« 
حلوة من مس���ؤولينها 
في ال���دوام لتقدمي برنامج 
يومي بالتلفزي����ون بس 
للح���ن ما صار ش���ي..

 اهلل كرمي!

ممثلة عطت »أوامرها« ملنتج 
عملها اليديد في تصوير مشاهدها 
بعدما انتهت من تصوير عملها 
اخلليجي وصاحبنا املنتج طلب 
من مخرج العمل جتهيز لوكيشن 

التصوير لها.. يا سالااام!

برنامج أوامر
ممثلة »بادرت« باالتصال 
على أحد املخرجن العرب 
للمشاركة في عمله اليديد 
بع�������د مش���كلته م����ع 
احدى زميالت���ها.. ص���چ 

ما تستحن!

مشاركة


