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انه صوتها 32 مطربة تعتقد 
»حلو« قاعدة تلف على شركات 
االنتاج علشان ينتجولها ألبومها 
اليديد بس مسؤولني هالشركات 
مو مقتنع���ني بصوتها.. عيل 

قعدي بالبيت وايد أحسن!

اقتناع
ممثل���ة بعد م���ا صارت 
مقدم���ة برامج هااليام تقول 
انه محط���ة عربية »نادتها« 
علش���ان تقدم على شاشتها 
برنامج مسابقات.. بوطبيع 

ما ييوز من طبعه!

مسابقات
ممثل���ة كان عندها »أمل« 
في أحد املخرجني بأن يضع 
اس���مها مبكان يليق بدورها 
اللي جتس���ده في مسلسله 
اليديد بس أملها خاب.. اهلل 

يعينچ!

اسم

بعد انتشار معلومات عن هروب العائالت منه 

اإلعالميون في زيارة لـ »البيت المسكون« اليوم

فرح ومتواسي: ال لـ »البالي باك«

عبدالحميد الخطيب
مغامرة رمبا هي األولى من 
نوعه���ا على مس���توى الوطن 
العرب���ي يخوضها االعالميون 
عندما يجتمع���ون في الرابعة 
من عصر اليوم القتحام »البيت 
املسكون« بعد انتشار أخبار عن 
هروب العائالت التي اتخذت من 

هذا املنزل سكنا لها.
وسيكون النجم عبدالعزيز 
املسلم إلى جانب حشد من جنوم 
»البيت املس���كون« في انتظار 
ممثلي وسائل اإلعالم احمللية في 
استديو الكيبل الكائن مبنطقة 
الش���ويخ، وذلك للوقوف على 
مدى صحة م���ا أثير حول هذا 
املنزل ولكشف تفاصيل وأسرار 
ما يدور في كواليس املسلسل 
الذي شرع املخرج حسني املفيدي 
في تصوي���ر أحداثه من خالل 

مؤمتر صحافي.
اجلدير بالذك���ر أن »البيت 
املس���كون« قصة وس���يناريو 

وحوار عبدالعزيز املسلم ومن 
إنتاج ش���ركة مس���رح السالم 
ويشارك في بطولته نخبة من 
جنوم الساحة الفنية اخلليجية 
منهم الفنان���ون غامن الصالح، 
عبدالعزيز املسلم، خالد العبيد، 
عبدالرحم���ن العق���ل، انتصار 
القالف، هبة  الشراح، س���مير 
الدري، زهرة عرفات، عبداهلل 
الباروني، خالد املفيدي، مشعل 
إلى جانب  الش���ايع، وآخرون 
املشاركة املتميزة للفنان املصري 
نصر حماد وسيعرض خالل شهر 
رمضان املقبل، وينطوي العمل 
على مفاهي���م وقيم اجتماعية 
عدة سيقدمها أبطاله في قالب 
كوميدي اجتماعي مغلف بالرعب 
في خطوة حتسب لشركة مسرح 
الس���الم لإلنتاج اإلعالمي التي 
تعد اجلهة اإلنتاجية األولى التي 
تقدم دراما الرعب عبر الشاشة 
الصغيرة على مستوى الوطن 

العربي.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اطلقت شركة »بالتينوم ريكوردز« 
التابعة ملجموعة mbc، ألبومني جديدين 
ف����رح، واملطرب  لكل م����ن املطرب����ة 
واملوس����يقي هاني متواس����ي، خالل 
احتفال اقيم في بيروت، حضره عدد 
الفنانني والصحافيني، وامللحنني  من 
والش����عراء واملخرجني، باالضافة الى 
شخصيات بارزة في املجالني االجتماعي 

والفني.
وقد رفع����ت »بالتينوم ريكوردز« 
س����قف التحدي عاليا، ففي ظل قيام 
البارزين بالغناء  الفنانني  العديد من 
املسجل »بالي باك« على املسرح، اطربت 
فرح املدعوين عبر ادائها املباشر الغنيات 
ألبومها »حاضر يا زمان«، مبرافقة فرقة 
موسيقية مؤلفة من 15 عازفا بقيادة 
املايس����ترو نقوال نخل����ة، بعد تلقيها 
دروس����ا غنائية على يد امللحن رواد 
رعد، وقد كان اداء فرح للون اللبناني 
الشعبي متميزا ومتقنا على املسرح، 
اما هاني متواس����ي، فقد ادى اغنيات 
ألبومه »ع����ذرا حبيبي« برفقة فرقته 
املوسيقية املؤلفة من 10 عازفني، والتي 
حضر خصيصا من االردن، واملعروف 
ان هاني هو موسيقي محترف، ويتمتع 

بخامة صوتية مميزة.

النجم عبدالعزيز املسلم

فرح مع هاني متواسي

ممثل وزارة التجارة عبدالعزيز أشكناني قبل السحب

.. وأثناء السحب املخرج نايف الكندري واملذيعة حبيبة العبداهلل في ستوديو البرنامج

بنات مشاركات في معرض »ميديا فون« مع اثنني من املوظفني

اجلائزة الكبرى سيارة اجليب أودي

في حلقة مثيرة بثت من أرض المعارض برعاية »األنباء« وسط حضور جماهيري كبير

جيب أودي وتذاكر كأس العالم لمشتركي »اربح مع زين«
مفرح الشمري

اختتم برنامج »اربح مع زين« حلقاته مس���اء امس االول في 
اجواء مثيرة مت خاللها الس���حب النهائي على جائزة البرنامج 
الكبرى وهي سيارة »جيب اودي« في ارض املعارض وحتديدا 
في صالة 8 التي حتتضن معرض »ش���ركاء زين« والذي اختتم 
انشطته مساء امس االول وسط حضور جماهيري كبير يتقدمهم 
املطرب الشاب احمد حسني الذي تولى تقدمي فقرات السحب، حيث 
فازت املستمعة زينب عيسى حسن املوسوي بجائزة البرنامج 
الكبرى بعد ان اجريت عملية السحب النهائية في مسرح »زين 
سيتي« على االرقام املخزنة في كمبيوتر البرنامج بحضور شيخة 
امليموني من ادارة االعالن التجاري بوزارة االعالم واملشرف العام 
على البرنامج علي حيدر وعدد من الش���ركات الراعية لبرنامج 
»اربح مع زين« الذي تقدمه حبيبة العبداهلل ويعده علي حيدر 
وخديجة دشتي ويتصدى الخراجه نايف الكندري بينما ينسق 
اتصاالته كل من جميل اقبال ورامي الشعار ومحمود عطية وبث 

عبر اثير »كويت fm« برعاية »األنباء«.

»زين« فوق »الزين«

بعد االنتهاء من عملية الفرز مت االتصال بصاحبة احلظ السعيد 
زينب املوسوي من قبل اس���رة البرنامج حيث عبرت للمذيعة 
حبيبة العبداهلل عن س���عادتها باجلائزة اجلميلة، وقالت انها 
ستهديها البنها متمنية التوفيق والنجاح السرة »اربح مع زين« 
عل���ى اجلهد الذي بذلوه طيلة فترة البرنامج واختتمت حديثها 
قائل���ة »زين واهلل فوق الزين وانا من عميالتها وال ميكن اروح 

حق شركة ثانية«.

سحوبات كأس العالم

شهدت احللقة االخيرة من برنامج »اربح مع زين« السحوبات 
النهائي���ة املقدمة من معرض »ش���ركاء زين« حلضور مباريات 
كأس العالم التي س���تقام في جنوب افريقيا الشهر املقبل حيث 
فاز بها 10 عمالء تتحمل »زين« نفقات سفرهم وعودتهم للديرة 

بعد نهاية املونديال.

شكر للجميع

من جانبه شكر املشرف العام لبرنامج »اربح مع زين« علي 
حيدر، مراقبة محطة كويت fm خديجة دش���تي وادارة االعالم 
التجاري و»األنباء« وجميع الشركات الراعية على التميز الذي 
حقق���ه »اربح مع زي���ن« هذا العام وال���ذي تضاعفت فيه اعداد 
املشاركني وذلك بفضل اهلل ومن ثم بفضل اسرة البرنامج التي 
كان���ت حريصة على اظهار البرنامج بالصورة املطلوبة وخص 

بالذكر مذيعته حبيبة العبداهلل ومخرجه نايف الكندري.
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