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مقدمة برامج »شكت« على 
فريق عملها عند مس���ؤولي 
القن���اة اللي تش���تغل فيها 
النه���م قاعدين يضغطونها 
في االستديو چدام ضيوفها.. 

زين تسوين!

ممثل���ة »عّب���رت« ع���ن 
استيائها من زميلة لها فضحت 
اس���رار حياتها الشخصية 
اللي قاعد  الحد املخرج���ن 
 يهددها بنشرها في البي بي..

اهلل يعينچ!

شكوى بي بي
ممثل يشعر ان املنتجن 
ما يبونه هاأليام مسويله 
كروت عليه���ا صورت����ه 
قاعد يوزعه���ا بالغبقات 
علشان اجلمهور ما ينساه.. 

اهلل يشفي!

كروت

)فريال حماد( أسرة برنامج »كنز FM« في لقطة جماعية   

سيرين

سيرين: 
حياتي الزوجية 

»سمنة على عسل«

القاهرة ـ سعيد محمود
نف���ت الفنانة اللبنانية 
سيرين عبدالنور الشائعات 
التي ترددت حول خالفاتها 
الزوجية بس���بب رفضها 
لالجناب حي���ث صرحت 
بأنه���ا وزوجها  س���يرين 
متفقان متام���ا على فترة 
معينة يتأكدن من خاللها 
من توافقهم���ا معا قبل أن 
يفكرا في اجناب االطفال. 
ق���رار االجناب  واكدت ان 
سيكون قريبا جدا، وانها 
ليست من الفنانات الالتي 
رمبا يضحن باالمومة من 
أجل النجومية والفن وانها 
ليس���ت على استعداد ابدا 
لفقدان االموم���ة من اجل 
الف���ن كما اك���دت ان اهلها 
واهل زوجها ال يتدخلون 

في حياتها اخلاصة.

حليمة بولند »تسممت« في بيروت
أدخلت سريعًا المستشفى

سحب »تشارجر« برنامج »كنز FM« الثانية الليلة

مفرح الشمري
»قرب يا ول������د قرب« نداء وجهه »الذيب« أحمد املوس���وي 
جلميع مستمعي »كويت Fm« وخصوصا لعمالء »زين« ب�����أن 
يرسلوا مسچاتهم لبرنامج »كنز Fm« للفوز بالسيارة الثاني������ة 
التي يجرى عليها الس���حب في حلقة الليلة بحضور مراقب������ي 
إدارة اإلع���الن التجاري بوزارة اإلعالم بعد أن مت جرد جمي������ع 
االس���ماء املوجودة في كمبيوتر البرنامج الجراء السحب عليها 
قب���ل نهاية حلقة الي���وم حتى يتعرف املس���تمعون على الفائز 
الثاني بسيارة »تش���ارجر« املقدمة من اجلهة املنفذة للبرنامج 

»ميديا فون بلس«.

قرقيعان مميز

اكد مدير العالقات العامة بشركة »زين« وليد اخلشتي خالل 
اتصال هاتفي مع »كن���ز Fm« ان »قرقيعان« زين الذي اقيم في 
مجمع األڤنيوز كان مميزا حيث حضره جميع عمالء »زين« الذين 
ش���اركوا في فقراته اجلميلة التي قدمتها املذيعة سالي القاضي 
حيث خصصت »زين« جوائز قيمة للفائزين فيه، متمنيا للجميع 
قضاء اوقات س���عيدة مع »زين« وخدماتها املميزة التي تقدمها 

لعمالئها من جميع اجلنسيات.
 Fm يبث يوميا على محطة كويت »Fm يذكر ان برنامج »كنز
برعاية »زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، »أركوبالينو«، 
»أطياب املرشود«، »صالون كتوركت«، »معهد كراون بالزا الصحي«، 

و»مطاعم كراون بالزا بجميع انواعها«.

بحضور مراقبي إدارة اإلعالن التجاري بوزارة اإلعالم

مفرح الشمري
تعرضت ملكة االعالميات العرب حليمة بولند لتسمم غذائي 
حاد يوم االربعاء املاضي أدخلت على اثره احد مستش���فيات 
بي���روت في حالة يرث���ى لها حيث اجريت له���ا الفحوصات 
الطبي���ة الالزمة حت���ى تتمكن من تقدمي حلق���ات برنامجها 
املس���ابقاتي »مسلس���الت حليمة« الذي يعرض حاليا على 

.MBC �شاشة ال
»األنب���اء« هاتفت االعالمية حليمة بولند لالطمئنان على 
صحتها فردت املتحدثة الرس���مية لها االعالمية فاطمة داود 
حيث اكدت انها غادرت املستش���فى بعد اجراء الالزم لها بعد 
تعرضها لتسمم غذائي وذلك حرصا منها على تقدمي حلقات 
برنامجها »مسلسالت حليمة« التي ينتظرها اجلمهور بفارغ 

الصبر ورغم شعورها بالتعب بعد الفحوصات اال انها اصرت 
على الظه���ور احتراما جلمهورها العرب���ي، وهي اآلن بخير 

وستواصل تقدمي برنامجها.
وبخص���وص االقاويل التي تتداول حالي���ا في املنتديات 
االلكترونية عن توقيف برنامج »مسلس���الت حليمة« قالت: 
البرنامج مستمر وكل هذه االقاويل ما هي اال شائعات ليست 
بها اي صحة ولم نبلغ من ادارة ال� MBC بأي تعليمات لوقف 
البرنامج الذي يحصد مش���اهدات عالي���ة في جميع االقطار 

العربية.
ومتنت املتحدثة الرسمية باس���م ملكة جمال االعالميات 
العرب حليمة بولند ان تنتهي هذه الش���ائعات التي يطلقها 

مرضى نفسيون لغاية في انفسهم.

يقول املثل:
اللي ما يعرف الصقر ...

أ - يقليه
ب - يشويه

ج - يبيعة
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