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مطرب ما »س���لم« من 30
انتقادات ربعه في القهوة 
بعدما دروا انه راح يصور 
كليب مع فتاة سيئة السمعة 
والقه���اوي كلها تعرفها.. 

زين يسوون فيك!

أنها  ممثلة توها »تذك���رت« 
ظلم���ت صديقتها بعدما اتهمتها 
انها موزعة صورها اخلاصة على 
االنترنت، واكتش���فت ان فريق 
عملها هم اللي مسوين هاحلركة.. 
إذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

كليب صور
مخرج »حس« انه التدخني 
ذبحه لدرج���ة انه براطمه 
صار لونهم أزرق بسبته، 
فقرر االمتناع عنه بناء على 
 طلب ممثلة »حلوة« وايد..

عفية عليك ياالزرق!

أزرق

عبدالحميد الخطيب
يواصل الليلة املذيع املتألق 
مشعل الش���ايع توزيع الهدايا 
واجلوائز على املشاهدين في 
أجواء مرحة مليئة ب� »الوناسة« 
والفكاه���ة عبر قناة فنون من 
خ���ال برنام��ج املس�����ابقات 
الذي يع���ده نايف  »وين���ك« 
النعمة ومفرح حجاب ويخرجه 
محمد احلداد في العاشرة مساء 
يوم���ي اخلميس واجلمعة من 

كل أسبوع.
وقد أكد الشايع ان البرنامج 
يتجدد في كل حلقة ألنه يعد 
الفرح والبس���مة  س���اعة من 
والس���باق اجلميل بينه وبني 
اجلمهور. وقال ان »وينك« يعد 

تيمة جديدة في برامج املسابقات 
السيما في طريقة اإلعداد التي 
يعمل عليه���ا النعمة وحجاب 
والتي تعمل على زيادة الربح 
واملتعة والتشويق، مشيرا الى 
ان العمل يع���د نقلة مهمة في 
مسيرة برامج املسابقات على 

فضائيات املنطقة.
واعتب���ر ان »وين���ك« ق���د 
أعطى املش���اهد مساحة جيدة 
في ممارس���ة التسابق ونسبة 
كبيرة في الربح من خال جوائز 
قيمة سواء كانت عينية أو مادية 
والدليل هو توزيع هدايا يوميا 
تصل في مجمله���ا الى مبالغ 
كبيرة األمر الذي أعطى البرنامج 

زخما ومتيزا.

من جهته، شدد املعد نايف 
النعمة على ان »وينك« مت اعداد 
فكرته بعناية شديدة جدا حتى 
ال تكون مش���ابهة ألي برنامج 

آخر.
وق���ال: جنن���ي اآلن ثم���ار 
ه���ذا العمل فق���د مت الترتيب 
له بعناية ش���ديدة سواء فيما 
يتعل���ق باإلع���داد أو اجلوائز 
والرعاية وكذلك اللوك اجلديد 
الذي ظهر به مش���عل الشايع، 
حيث أثبت انه ملك برامج الهواء 
واملس���ابقات ملا يتمتع به من 
كاريزم���ا وحضور جيد، الفتا 
الى انه والزميل مفرح حجاب 
يعم���ان على جتديد وتطوير 

البرنامج في كل حلقة.

علي حيدر

حتضير قبل بداية احللقة

املعد نايف النعمة مع مشعل الشايع

مشعل الشايع في برنامج »وينك«

تم الترتيب له بعناية ويوزع هدايا على الجمهور

»وينك« مشعل الشايع.. »وناسة« وجوائز على »فنون«
برعاية »األنباء« وعدد من الشركات الوطنية

»FM اربح مع زين« الليلة على »كويت«

مفرح الشمري
برعاية »األنباء« تنطلق في ال� 7 مساء اليوم 
أولى حلقات برنامج املسابقات »اربح مع زين« عبر 
أثير محطة »كويت FM« وتتصدى لرعايته عدة 
شركات وطنية منها »زين«، »اجلوثن غاليري«، 
»سوكر سنتر س����بورت«، »صالون كتوركت«، 
»ش����ركة كون س����بت للهواتف«، »الفايز للعود 

والعطور«، و»منتزه خليفة السياحي« باالضافة 
الى »األنباء«.

البرنامج مخصص لعماء »زين« على 
مدى ساعتني، وهو من اعداد علي حيدر، 
خديجة دشتي وتقدمي حبيبة العبداهلل، 
وم����ن اخراج نايف الكن����دري، بينما 
يتصدى لتنس����يق اتصاالته كل من 
جميل اقبال، رامي الشعار، محمود 
عطية، ويتضمن العديد من الفقرات 
التي حتم����ل بني طياته����ا الكثير 

من اجلوائ����ز القيمة املقدمة من 
الشركات الراعية.

املشرف العام للبرنامج 
علي حيدر وعد املستمعني، 
خصوصا عماء »زين«، 
بالكثير من املفاجآت. 
ووجه حيدر ش����كره 
الش����ركات  جلمي����ع 
الراعي����ة التي حرصت 

على املشاركة في برنامج 
حبيبة العبداهلل»اربح مع زين«.


