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يارا نعوم

كاميرا »هالتيم« في استديو »الو فبراير«

املذيع أحمد املوسوي

ملكة جمال مصر ترهق جمال سليمان بـ »قصة حب«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

انضمت ملكة جمال مصر السابقة يارا 
نعوم السرة مسلسل »حضور وانصراف« 
الذي استقر املنتج جمال العدل والنجم جمال 
سليمان على تغيير اسمه مؤخرا ليصبح 
»قصة حب« وجتسد يارا من خالل املسلسل 
شخصية »رمي« وهي الشقيقة الصغرى لـ 
»ياسني« والذي يقوم بدوره جمال سليمان، 
وهي فتاة متسلطة نوعا ما ولها شخصية 
قوية حتاول ان تفرضهـــا على جميع من 
حولها وجتليب لها قوة شخصيتها الكثير 
من املشاكل التي تنعكس عليها وعلى جميع 
من حولها وتتسبب لهم في االرهاق حتى بعد 
زواجها، وتقوم يارا حاليا بعمل مجموعة 

من البروڤات بشركة العدل جروب قبل البدء 
في تصوير املسلسل املقرر بدؤه خالل ايام، 
هذا ويقوم حاليا املنتج جمال العدل بعمل 
مفاوضات مع العديد من القنوات الفضائية 
املقرر عرض املسلسل على شاشاتها خالل 
شهر رمضان املقبل ومن املقرر االعالن عن 

هذه القنوات خالل الفترة املقبلة.
مسلسل »قصة حب« بطولة جمال سليمان 
وبسمة واحمد فلوكس وحجاج عبدالعظيم 
ونخبة كبيرة من الفنانني املشـــاركني في 
العمل وقـــام بكتابته د.مدحت العدل الذي 
اوشك على االنتهاء من كتابة اكثر من ثلثي 
احللقات وتقوم باخراج املسلسل اميان حداد 

وهو من انتاج جمال العدل.

ميشي على راسه وينطق بال لسان:
أ ـ املسمار
ب ـ القلم
ج ـ الهواء

كاميرا »هالتيم« للمرة الثانية في استديو البرنامج

»fm جوائز »ألو فبراير« الليلة بال حدود لمستمعي »كويت

خالد حسين
للمــــرة الثانية تزور أســــرة 
الذي  اليومي »هالتيم«  البرنامج 
يسلط الضوء على أنشطة مهرجان 
هــــال فبراير، اســــتديو البرنامج 
الذي يعده  االذاعي »ألو فبراير« 
علي حيــــدر وخديجة دشــــتي، 
ويقدمه أحمد املوســــوي وحنان 
جابر ويخرجــــه نايف الكندري، 
حيث دارت كاميرا »هالتيم« في 
أرجاء االســــتديو إلبــــراز اجلهد 
املبــــذول في »ألــــو فبراير« الذي 

 »fm يقــــدم على محطــــة »كويت
برعاية »األنباء«، »زين«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »املنار كلينك«، 
»اتيليه مودا ســــتايل«، »شركة 
كون ســــبت للهواتف«، »ايه ون 
لتأجير السيارات«، »الفايز للعود 
والعطور«، »معهــــد كراون بالزا 
الصحي«، »صالــــون كتوركت«، 
»سوكر سبورت سنتر«، باالضافة 
الى ميديا فون بلس اجلهة املنفذة 

للبرنامج.
وقد أجــــرت مذيعة »هالتيم« 

حبيبة العبداهلل حوارا مع الزميل 
مفرح الشمري بخصوص التغطيات 
البرنامج االذاعي،  االعالمية لهذا 
الراعي  لكــــون »األنبــــاء«  وذلك 
االعالمي احلصري له، بينما زميلها 
املذيع فايز السهيل أجرى حوارا 
مع املذيعــــة الواعدة حنان جابر 
والتي حتدثت عــــن فقرتها التي 
تقدمها في »ألو فبراير«، واخلاصة 
باجلاليــــات االجنبية، كما أجرى 
البرنامج حوارا سريعا مع مخرج 

البرنامج نايف الكندري.
أسرة برنامج »هالتيم« املكونة 
من املخرج جمال العباسي ومحمد 
املوســــوي واملعدتني النشيطتني 
شــــيماء دشــــتي ورشــــا الفهــــد 
واملصوريــــن عبدالعزيز احلداد 
وأحمد املطيري وندى البلوشي من 
املتابعة والتنسيق، متنوا ألسرة 
»ألو فبراير« كل تقدم وجناح في 
جهودهم إلبراز هذا البرنامج عبر 

االثير بالصورة املطلوبة.

جوائز بال حدود

في حلقة الليلة التي تشــــهد 
الســــحب على »الشــــفر« الثالث 
ســــتكون اجلوائــــز املخصصــــة 
للمشــــتركني بال حدود ومن غير 
أســــئلة، وذلك احتفــــاال باالعياد 
التي تشــــهدها شوارع  الوطنية 

الديرة هذه االيام.
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