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)فريال حماد(»الذيب« أحمد املوسوي مع البلوشي

بدر الشعيبي 

هيفاء وهبي 

شهد برمدا 

ممثل مشهور »نبه« 
اليديد  مخرج عمل���ه 
بأال يرز ممثلة ش���ابة 
اكثر من الالزم علشان 
 الريح���ة م���ا تفوح..
اللي ما يطيع يضيع!

»عبرت«  ممثل���ة 
ع���ن اس���تيائها ألحد 
املنتج���ني اخلليجيني 
النه لم يبرز اسمها في 
الكوميدي..  برنامجه 

تستاهلني!

تنبيه استياء
املنت���ج ابوباروك���ة 
متضاي���ق م���ن عرض 
مسلسله بوقت متأخر 
بالتلفزيون مع انه قصته 
 حلوة مثل م���ا يقول..

خير ان شاء اهلل!

حلوة

أين يوجد متثال احلرية:
أ – باريس

ب – البحرين
ج – نيويورك

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

اخراج: نايف الكندري

الشعيبي ينقل إخوته إلى »المدينة الثلجية«
عبدالحميد الخطيب

عبر الفنان الشاب بدر الشعيبي عن 
سعادته الشتراكه مع مجموعة من النجوم 
في مسرحية االطفال »املدينة الثلجية« 
لفرقة ستيج غروب ومنهم احالم حسن، 
احمد ايراج، زينة كرم، نورا العميري، 
السورية زينة افتيموس، وقال: نستعد 
حاليا للمسرحية حيث جنري بروڤات 
احلركة اخلاصة بها متهيدا لعرضها في 
فترة عيد الفطر املبارك على مسرح تنمية 

املجتمع مبنطقة العدان.
واضاف: أجسد في املسرحية شخصية 
طفل يتسبب في نقل اخوته من عالم البشر 
الطبيعي الى عالم جديد مليء باالحداث 
املثيرة حيث تدور االحداث في »املدينة 
الثلجية«، مؤكدا ان هذه التجربة جديدة 
عليه كلي���ا خصوصا انه ينتقل خاللها 
من مسرح الكبار الى مسرح الطفل الذي 

يعتبر من اصعب املسارح.
يذكر ان بدر الشعيبي يستعد حاليا 
لعمل ديو غنائي مع شقيقه االكبر الفنان 
محمد الشعيبي الذي ابتعد عن الساحة 
الفنية بس���بب انش���غاله بالدراسة في 
بريطانيا، وسيطرح الديو الغنائي بعد 

عيد الفطر املبارك.

يطرح ديو بعد عيد الفطر المبارك

»FM 2000 فائز حتى اآلن في »كنز
مفرح الشمري

ش���هدت احللقة املاضية من 
 »FM برنامج املس���ابقات »كنز
اتصاالت مكثفة من املستمعني 
خصوص���ا انه���ا صادفت يوم 
»القرقيعان« حيث ش���ارك في 
تقدمي احللقة مع »الذيب« أحمد 
املوسوي الطفل جاسم البلوشي 
الذي أضاف ج���وا جميال على 
أجواء احللقة لعفويته في التقدمي 
وطالب املستمعني باملشاركة في 
البرنامج وخاصة األطفال ألنه 
خصص لهم جوائز قيمة وثمينة 
مقدمة من »زي���ن« و»األنباء«، 
»منتزه خليفة السياحي«، »آركو 
بالينو«، »فروت بوكيه رفلكشن«، 
الس���يارات«،  »ايه ون لتأجير 
»أطياب املرشود«، »معهد فندق 
كراون بالزا الصحي«، »مطاعم 
فندق ك���راون ب���الزا« بجميع 

أنواعها.

2000 فائز

بعد مرور النصف األول من 

شهر رمضان الكرمي وصل عدد 
الفائزين في البرنامج الى 2000 
فائز وهذا دليل على متيز »كنز 
FM« عن بقية البرامج املسابقاتية 
التي تبث عل���ى موجهات أثير 
»كويت FM« وذل���ك جلوائزه 
القيمة التي يتمنى كل املستمعني 
الفوز بها ألنها »متلى العني« مثل 

ما يقولون في اتصاالتهم.
بدأت اجلهة املنفذة للبرنامج 
»ميديا فون بلس« بتسلم اجلوائز 
ملستحقيها وذلك في مبنى »ميديا 
فون بلس« في منطقة الشويخ 
الساعة  مجمع ستي سنتر من 
ال���� 10 وحتى 2 ظهرا من األحد 

الى اخلميس.

يتواصل مع المستمعين يوميًا برعاية »األنباء« و»زين«

هيفاء توّقع على فيلم ومسلسل جديدين

انهيار عصبي يمنع شهد برمدا
من حضور »مهرجان المحبة«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كش���فت الفنانة هيف���اء وهبي عن أنها بص���دد توقيع عقد 
فيلم سينمائي جديد مع ش���ركة إنتاج مصرية، باالضافة الى 
تعاقدها على مسلس���ل تلفزيوني سيشكل جتربتها األولى في 
التلفزيون، وعلمنا أنها س���تتقاضى عنه أعلى أجر دفع لفنانة 

في التلفزيون حتى اآلن.
وعل���ى صعيد آخر، رفضت هيف���اء التعليق على الفنانات 
اللواتي هاجمنها أو حتدثن عنها بس���لبية في اطالالتهن عبر 
بعض البرامج احلوارية معتب���رة انها رفضت احللول ضيفة 
على برامج ال حتترم قدس���ية الشهر الفضيل، واكتفت بتلبية 
دع���وة ثالثة إعالميني تعتز بهم لتطل من خالل برامجهم التي 
تعتبر األهم في رمضان وهم: »مجدي اجلالد، ومليس احلديدي، 

وعمرو الليثي«.

دمشق ـ هدى العبود
فوج���ئ اجلمهور الكبير الذي توجه حلضور حفل مهرجان 
احملبة في ستاد مدينة األسد الرياضية في الالذقية بغياب النجمة 
ش���هد برمدا عن احلفل الذي كان سيشاركها فيه الفنان الشاب 
هادي أس���ود، حيث غنى هادي وحده في احلفل في ظل غياب 
شهد الذي علمنا انه بسبب تعرض شهد حلالة انهيار عصبي 
ادى الى التزامها الفراش وباتصال لنا مع شهد لالطمئنان على 
صحتها أكدت اخلبر وأوضحت ان حالة نفسية سيئة سيطرت 
عليها نتيجة مجموعة من الضغوط التي تعيشها وكانت شهد قد 
تلقت العديد من االتصاالت من املعجبني الذين أحبوا االطمئنان 

عليها عقب غيابها عن املهرجان.
يذكر ان ش���هد قد طرحت العام املاضي ألبومها األول »بعد 
اللي صار« من انتاج ش���ركة نينار وصورت منه كليبا واحدا 
وتقوم ش���هد بالتحضير لتصوير أغنية ثانية من األلبوم هي 

أغنية »تشوفك عيني« بعد شهر رمضان املبارك.


