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مهرجان الكويت للسينما العربية.. »حلم« يتحقق في أكتوبر المقبل

مفرح الشمري
2010/10/10 موعد انطالق الدورة االولى 
ملهرجان الكويت للس����ينما العربية الذي 
اعلن عنه رئيسه نقيب الفنانني الكويتيني 
د.نبيل الفيلكاوي مس����اء امس االول في 
حفل تكرمي النج����وم العرب واخلليجيني 
املشاركني في مهرجان »كلنا في حب الكويت 
5« الذي ينظمه بيت الكويت لالعمال الوطنية 
بالتعاون مع احت����اد املنتجني اخلليجيني 
وذلك بحضور وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل والعديد من الوسائل 
االعالمية احمللية واخلليجية والعربية وقد 
تصدى لتقدمي فقرات احلفل املذيعان نورهان 

عماد الدين وصالح الراشد.
ووصف الفيل����كاوي في كلمة موجزة 
انطالق املهرج����ان ب� »احللم« الذي حتقق 
للفنانني الكويتيني الذين كانوا يطالبون 
بوجود مهرجان للسينما في الكويت أسوة 

بالدول االخرى.
من جهته، ش����كر رئيس بيت الكويت 
لالعمال الوطنية رئيس املهرجان يوسف 

العميري، وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل على حضوره لتكرمي نخبة 
مميزة من النج����وم العرب واخلليجيني، 
واصال شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد عل����ى رعايته لهذا 
املهرجان، وطلب من ضيوفه االعتذار عن 
أي تقصي����ر حصل فيه. ومن ثم مت تقدمي 
فيلم تسجيلي قصير خاص بصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة مرور 
4 أعوام على توليه مقاليد احلكم بعنوان 
»للقيادة واحلكمة عنوان«، من إعداد الزميل 
صال����ح الدويخ ورهام الصقعبي وصالح 
العتيبي، ومن اخراج طيبة الصانع، وبعد 
ذلك بدأ تكرمي النجوم العرب واخلليجيني 
واالعالميني العرب حسب احلروف االبجدية 
من قبل وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
أحم����د العبداهلل ورئي����س االمانة العامة 
العربية محمد اخلمليشي  الدول  جلامعة 
باالضافة الى رئيس بيت الكويت لالعمال 
الوطنية ورئيس مهرجان »كلنا في حب 

الكويت 5« يوسف العميري.

ُأعلن عنه بحضور وزير النفط ووزير اإلعالم ونجوم العرب والخليجيين المشاركين في »كلنا في حب الكويت 5«

وزير النفط ووزير اإلعالم يكرم الشيخ دعيج اخلليفة

تكرمي النجم عبدالعزيز املسلم

.. وتكرمي النجمة سمية اخلشابجنمة اجلماهير نادية اجلندي اثناء تكرميها

)أحمد باكير(النجمة اإلماراتية هدى اخلطيب حتمل درع تكرميها

السندريال حليمة بولند اثناء خروجها من قاعة احلفل بعد تكرميها مبساعدة الزميل مفرح الشمري

حليمة بولند تعاني تمزقاً.. »أنا وين والكرة وين«؟!

مفرح الشمري
ملكة جمال االعالميات العرب حليمة بولند كانت من ضمن املكرمني في املهرجان وحرصت على احلضور رغم اصابتها بتمزق في الرباط الصليبي 
بركبتها الذي كان يعيق حركتها، وقد س�اعدتها »األنباء« في اخلروج من القاعة بعد تكرميها وسألتها: هذي إصابة ملعب يا حليمة؟ ال يكون كنت من 
ضمن منتخب الس�يدات اللي خسر من فلس�طني 0/17؟ فضحكت وقالت: أنا وين والكرة وين وإصابتي بالفعل اصابة مالعب وقاعدة أعاجلها عند 

احد االطباء املختصني بهاالصابات!

»بيض الصعو« يقصد به الشيء النادر
 الذي نسمع عنه وال نراه:

أ � نعم
ب � ال

املخرج نايف الكندري

.. وتكرمي النجمة السورية سوزان جنم الدينتكرمي الفنانة انتصار الشراح د.نبيل الفيلكاوي

سحب شفر »ألو فبراير« الثالث غدًا بحضور مراقبي »المالية« و»اإلعالن التجاري«
مفرح الشمري

يتواصل البرنامج اليومي »ألو فبراير« الذي يبث عبر أثير 
موجات »كويت FM« مع مستمعيه خصوصا مشتركي »زين« 
للفوز بجوائزه القيمة والثمينة املقدمة من الشركات الراعية 
له وهي »األنباء«، »زين«، »س����وكر سبورت سنتر«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »املنار كلينك«، »ايه ون لتأجير السيارات«، 
»معهد كراون بالزا الصحي«، »اتيليه مودا ستايل«، »الفايز 
للعود والعطور«، »صالون كتوركت«، »ش����ركة كون سبت 
للهوات����ف«، باالضافة الى »ميديا ف����ون بلس« اجلهة املنفذة 
للبرنامج الذي يعده علي حيدر وخديجة دش����تي، ويخرجه 
نايف الكندري، بينما يتصدى لتقدميه »الذيب« أحمد املوسوي 
وحنان جابر وينس����ق اتصاالته جميل اقبال، رامي الشعار، 

ومحمود عطية.

حظ سعيد

في حلقة البرنامج التي تبث غدا وحتديدا في اجلزء األخير 
منها سيتم اجراء السحب الثالث ملعرفة صاحب احلظ السعيد 
بالفوز بالسيارة »الشفر« املقدمة من »ميديا فون بلس« وذلك 
بحضور مراقبي »املالية« و»اإلعالن التجاري« بوزارة اإلعالم 
وسيتم س����حب الرقم الفائز عن طريق الكمبيوتر. مبناسبة 
أعياد الديرة الوطنية تخصص أسرة البرنامج جوائز لألطفال 
املوهوبني الذين سيحالفهم احلظ باملشاركة في البرنامج، حيث 
توزع اجلوائز عليهم من غير أسئلة وامنا إللقاء شعر أو أغنية 

وطنية بأصواتهم ليعبروا عن فرحتهم بأعيادنا الوطنية.

يتواصل مع مستمعيه عبر »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين«

املوسوي »طاير من الفرحة« في البرنامج

لقطات من الحفل
قام د.نبيل الفيلكاوي بجهود كبيرة إلظهار احلفل باملستوى 

املطلوب.
اإلعالمية بوس��ي شلبي من ART ش��جعت جميع النجوم 

بطريقتها اخلاصة التي حياها عليها جمهور القاعة.
روح النجمة سمية اخلش����اب اجلميلة دفعت اجلميع 

للتصوير معها.
النجمة االماراتية هدى اخلطيب طلبت جميع الزمالء الصحافيني 

للتصوير معهم ليشاركوها فرحتها بالتكرمي.
رئيس مهرجان »كلنا في حب الكويت 5« يوسف العميري 

كان شعلة من النشاط في راحة ضيوفه.
النجمة س��وزان جنم الدين وجهت كلمة للجميع بأن الفن 

استطاع أن يجمعنا بعيدا عن السياسة!

ممثل يعتقد أنه »عزيز« 
على قلوب املنتجني وانهم 
يعرفونه ع���دل هااليام 
متضايق ألنه وال منتج 
 طلبه في عم���ل يديد..

اهلل كرمي!

منتج صار في غفلة من 
الزمن يعتقد أنه أعماله نادرة 
هااليام قاعد يدّور واسطات 
علش���ان يك��ون عض�و في 
أح�د االحت����ادات الفني�ة.. 

خير إن شاء اهلل!

طلب واسطات
ممثلة توها طالعة من البيضة 
»رمت« التهامي على الصحافة اللي 
خّربت عالقتها مع أحد املنتجني 
مثل م���ا تقول بعد م���ا واجهها 
 هاملنتج في أح���د املهرجانات..

إذا مو قد الكالم ليش تتكلمني!

تهايم


