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مقدم برامج يعتقد انه »عزيز 24
على قلوب املستمعني« هاأليام 
قاعد يس���تعرض عضالته في 
برنامج إذاعي فني واملصيبة انه 
مو عارف بطل مسلسل »شيخ 

العرب همام«.. اهلل يشفي!

ممثلة كانت »عايشة« 
على أمل ان منتج عملها 
اليديد يهت���م فيها بس 
بعدم���ا انع���رض عملها 
الظلم بعينها..  ش���افت 

اهلل يعينچ!

استعراض اهتمام
ممثلة هاأليام مستانسة حيل ومو 
قاعدة »تسلم« على أي شخص ألن 
اليديد مهتم وايد  مخرج مسلسلها 
مبش����اهدها اللي قاعد يعرضها في 
.. شكله معجب  حلقات هاملسلسل 

بباروكة نفرتيتي اللي البستها!

نفرتيتي

»»الذيب« أحمد املوسوي في البرنامج  »Fm فريال حماد(فريق برنامج »كنز(

مفرح الشمري
بعد تألقها في مسلس���ل »أيام السراب« اخترقت اللبنانية سحر 
خليل جنوم »بيني وبين�ك 4« الذي يعرض حالي�ا عل��ى شاش������ة 
ال� mbc بعد أن تعّرف اجلمهور على امكانياتها الكوميدية من خالله 
لتكون بطلة بال منازع فيه تنافس جنومية حس���ن عسيري وراشد 
الش���مراني وحبيب احلبيب الذين يحاولون تقدمي أفضل ما عندهم 

ملواجهة جنومية سحر خليل الواعدة.
وفي اتصال هاتفي، اجرته »األنباء« مع س���حر بعد مشاركتها 
في »بيني وبين���ك 4« قالت: جتربتي في هذا املسلس���ل مختلفة 
متاما عن جتربتي في مسلس���ل »أيام السراب« ألن أجواء »بيني 
وبينك« كوميدية ولهذا قررت أن اخترق قلوب املشاهدين املتعلقة 
بالفنانني حسن عسيري وراش���د الشمراني وحبيب احلبيب من 
خالل أدائهم الرائع ألثبت للجميع انني قادرة على جتسيد جميع 
األدوار التلفزيونية والكوميدية وهلل احلمد حتقق ذلك من خالل 
مشاركتي في هذا املسلس���ل ب� 5 حلقات في أدوار رئيسية، األمر 
الذي يعني انني بطلة رئيسية في العمل بجزئه الرابع، وهو أمر 
يحدث للمرة األولى منذ انطالق حلقات »بيني وبينك«، ان تشارك 

فنانة كبطلة رئيسية بحلقاته.
وعن شخصياتها في احللقات ال� 5 ذكرت سحر انها مختلفة متاما 
عما قدمته في »أيام السراب« خاصة انها جترب حظها في الغناء في 
اح���دى حلقاته بعد أن مزجت لهجتها اللبنانية باللهجة اخلليجية، 

األمر الذي شعرت من خالله بأنها تقدم شيئا جديدا في حياتها.
وش���كرت س���حر خليل املنتج والفنان حسن عسيري على هذه 
الفرص���ة، متمنية ان تكون دائما عند حس���ن ظنه وظن جمهورها 

العربي.

»Fm إقبال جماهيري على جوائز »كنز

مفرح الشمري
»الذيب« أحمد املوس���وي حتدى مس���تمعي »كنز 
Fm« في »السرعة« بإرسال مسجاتهم للبرنامج للفوز 
بجوائز البرنامج املقدمة من »زين«، »األنباء«، »معهد 
فن���دق كراون بالزا«، »مطاعم ك���راون بالزا«، »فرود 
بوكيه رفلكشن«، »أطياب املرشود«، »منتزه خليفة 
الس���ياحي«، »ايه ون« لتأجير السيارات، و»صالون 
كتوركت« األمر الذي جعل احللقة تشهد اقباال منقطع 
النظير من املستمعني للمشاركة في فقرات البرنامج 
املنوع���ة خاصة بعد ان عرفوا طريق���ة الفوز ليفوز 
املس���تمع بدر بجائزة »اي فون« في فقرة »االسرع« 
باإلجابة عن اسئلة البرنامج املرسلة لهواتف املستمعني 

وخصوصا مشتركي »زين«.
االقبال اجلماهيري ش���جع القائمني على البرنامج 
للتنويع في اجلوائز وايجاد فقرات جديدة حتى يتيحوا 
الفرصة الكبر عدد من مستمعي البرنامج للفوز بها 
يوميا باالضافة لدخولهم مباش���رة في الس���حوبات 
اخلمسة التي ستجريها أسرة البرنامج على سيارات 

»تشارجر« موديل 2010.
يذك���ر ان برنامج »كنز Fm« من اعداد واش���راف 
خديجة دش���تي وعلي حيدر وإخراج نايف الكندري 
وتقدمي أحمد املوسوي بينما ينسق اتصاالته جميل 

اقبال، رامي  الشعار، ومحمود عطية.

شجع القائمين عليه لتنويع الجوائز

يقول املثل:لو جتري جري 
الوحوش غير رزقك ما..

أ ـ تشوف

ب ـ حتوش

ج ـ تالقي

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

سحر خليل تخترق 
نجوم »بيني وبينك 4«

بعد تألقها في مسلسل »أيام السراب«

سحر خليل في »بيني وبينك 4«سحر مع حسن عسيري في املسلسل


