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»اربح مع زين« يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

حبيبة لمستمعي برنامجها: »طرشوا مسجاتكم«
مفرح الشمري

املذيع���ة حبيبة  وجهت 
العبداهلل نداء جميال ملستمعي 
برنامجه���ا اليوم���ي »اربح 
مع زين«، خصوصا عمالء 
»زين« قالت فيه »يا شباب 
ويا بنات اللي يبي يكشخ في 
جيب اودي يرسل مسجاته 
علشان يستانس بهاجليب«، 
االم���ر ال���ذي اس���تجاب له 
املس���تمعون من اجلنسني 
وارس���لوا مس���جاتهم لعل 
وعسى يفوزون بهذا اجليب 
املقدم من زين للمش���اركني 
ف���ي برنامجها االذاعي الذي 
 »FM يبث عبر اثير »كويت
برعاية »األنب���اء« ومنتزه 
الس���ياحي والفايز  خليفة 
للعود والعطور وس���وكر 
سبورت سنتر وشركة كون 
س���بت للهواتف وصالون 
كتوركت وغيرها من الشركات 
الراعية لهذا البرنامج الذي 
يعده عل���ي حيدر وخديجة 
دش���تي ويخرج���ه ناي���ف 
الكندري وينسق اتصاالته 
اقبال ورامي الشعار  جميل 

ومحمود عطية.

مستمعة نحيسة

عبرت احدى املستمعات 
عن سعادتها بسماع صوت 
العبداهلل،  املذيعة حبيب���ة 
حيث قالت لها: مستانس���ة 
حيل ألني س���معت صوتچ 
ألني احبچ وايد وراح اسجل 
مكاملتي معاچ علش���ان احر 
رفيچاتي باملدرس���ة، فردت 
عليها حبيب���ة قائلة: ليش 
حترينهم وخليهم يتصلون 
على البرنامج وال تصيرين 

نحيسة معاهم.

اتصاالت عديدة

منسقو اتصاالت البرنامج 
اقبال ورامي الشعار  جميل 
ومحم���ود عطي���ة يقومون 
بجه���ود كبي���رة لالتصال 
على االرق���ام التي يختارها 
الكمبيوت���ر اكث���ر من مرة، 
خاصة عندما ال يرد عليهم 
الطرف اآلخ���ر، وذلك حتى 
يكون هن���اك مصداقية في 

عملية االتصال.

عدد محافظات الكويت؟

أ ـ 2

ب ـ 4

ج ـ 6

 )فريال حماد(حبيبة العبداهلل في البرنامج

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

حوار يتناول مسيرته اإلعالمية والشعرية

الخليفة مع الجمهور السعودي
.. »سهارة« في جدة

منع أروى من السفر إلى لبنان في »ليالي السمر«

ما سبب هجوم رامي عياش على عمرو دياب؟
ويتناول رامي أسباب طرحه ألغنية 
»الناس الرايقة« بشكل منفرد قبل طرح 
ألبومه اجلديد الذي يجهز له، كما يكشف 
عن أسباب اختياره للمطرب أحمد عدوية 

ليقدم معه الدويتو.
يكشف رامي عن أسباب فسخ عقده 
مع ش���ركة روتانا ويتحدث عن أهمية 
األلقاب في حياته، كما يتطرق إلى حقيقة 

هجومه على الفنان عمرو دياب.
يتحدث رامي عياش عن أسباب تأجيله 
لفكرة دخوله التمثيل في السينما ويتناول 
عالقته بالصحافة واإلعالم بصفة عامة، 
كما يتحدث عن عشقه ألغاني التراث وعن 
املوازنة بني حضوره اللبناني وحضوره 
في العالم العرب���ي بصفة عامة. ويقدم 
رامي عي���اش خالل احللقة عدة اغنيات 
منه���ا »من غير ليه« حملمد عبد الوهاب 
و»بنت السلطان« ألحمد عدوية، و»قمرين« 
مللحم بركات، ومن أغنياته اخلاصة يغني 

»الناس الرايقة«، و»من الشباك«.
يذكر ان احللقة س���تعرض مس���اء 
اخلميس املقبل الساعة 20:00 بتوقيت 

السعودية.

عنك حبيتك«، وتختتم احللقة بأغنية ديو 
مع رامي عي���اش »لوال املالمة« للمطربة 

وردة.
بدوره يتحدث املطرب اللبناني رامى 
عياش عن اختياره ملدينة »كازبالنكا« في 
املغرب لعمل جت���ارة فيها، ومدى جناح 

الفنان عندما يتحول الى رجل أعمال.

واألنثوية ومدى تأثير الشهرة على حياتها 
بصفة عامة.

وقدمت أروى خالل احللقة عدة أغنيات 
منها: »نس���م علينا الهوا« لفيروز، »وما 
علينا يا حبيبي« ألبوبكر سالم، و»قالولي 
هان الود عليه« حملمد عبد الوهاب، ومن 
أغنياتها اخلاصة »حاسس بيا«، »غصب 

جتمع حلقة هذا األسبوع من البرنامج 
احلواري الغنائي »ليالي الس���مر« على 
قناة أبوظبي األولى املطربة اليمنية أروى 
واملطرب اللبناني رامى عياش في أمسية 
غنية باألخبار واألغنيات اجلميلة تقدمها 
ميس حمدان ويخرجها طوني قهوجي.

تتحدث أروى خالل احللقة عن آخر 
ألبوماتها »غضب عني«، وجتربة الغناء 
باللهج���ة اللبنانية ف���ي أغنية »القصة 
بتقول«، وسبب تلون لهجاتها الغنائية، 
كما تتطرق في حديثها لتكرميها من قبل 
الس���فارة اليمنية بالقاهرة وتأثير هذا 

التكرمي عليها.
وتكشف أروى أسباب ظهورها في كل 
كليب تقدمه بشكل مختلف ورغبتها في 
التجديد الدائم، كما تتحدث عن أسباب 
عدم امتام الديوهات التي أعلنت عنها من 

قبل مع عدد من جنوم الغناء العرب.
وتتطرق أروى الى جتربتها كمقدمة 
برامج، وعن قصة رفضها جلائزة امليدل 
إيس���ت ميوزك أورد كمطربة مساعدة، 
كما تتناول قضية منعها من السفر إلى 
لبنان، وتتحدث أيضا عن حياتها العاطفية 

خالد حسين
الش���اعر الشيخ دعيج  يحل 
اخلليف���ة ضيف���ا عل���ى إذاع���ة 
جدة مس���اء اجلمعة املقبل عبر 
برنامج »س���هارة« في لقاء على 
الهواء مباشرة ملدة ساعتني من 
العاشرة حتى الثانية عشرة ليال، 
حيث س���يتاح جلمهور ومحبي 
العربية  اململك���ة  ف���ي  اخلليفة 
التواصل معه عبر  الس���عودية 
االتص���ال معه.  من جهته أعرب 
الشيخ دعيج اخلليفة عن سعادته 
بالتواصل مع اجلمهور السعودي 
خالل هذا اللقاء، وقال: تربطني 
مع أش���قائي في اململكة العربية 

الس���عودية عالقة كبيرة وقوية 
وكثيرا ما التقي بهم أينما ذهبت، 
وهذه املرة سألتقي بكل اجلمهور 
السعودي عبر هذا احلوار الذي 
سيستمر ملدة ساعتني، حيث يجري 
التحضير ل���ه منذ فترة طويلة، 
ويس����عدني وي����شرفني أن أكون 
بني أهل���ي وإخواني في اململكة، 
متمنيا أن تكون أمس���ية خفيفة 
على قلوب اجلمه���ور. وأوضح 
أن احلوار س���يكون مفتوحا في 
كل املجاالت س���واء عن مسيرته 
اإلعالمية او مع الشعر واألعمال 
الفنية أو على املستوى االجتماعي 

والشخصي.

رامي عياش وأروى أثناء البرنامج


