
الفنية الثالثاء
  31  اغسطس  2010 

32

»الراي« تكتسح جوائز »المميزون في رمضان«.. و»أميمة« أفضل عمل درامي متكامل

عبدالحميد الخطيب
للعام الثالث على التوالي تش���هد قاعة 
الشامية في فندق الهوليداي إن داون تاون 
حفل مهرجان »املميزون في رمضان لإلبداع 
اإلذاعي والتلفزيوني« وذلك حتت رعاية 
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة وحضور حشد 
كبي���ر من الفنانني، فمن خالل آلية جديدة 
تعتمد على تصويت اجلمهور عن طريق 
ال� »اس ام اس« للنجوم الذين قدموا أدوارا 
متميزة في شهر رمضان مت تكرمي عدد من 
املبدعني الذين حصدوا أعلى نسبة تصويت. 
وقد رد مدير املهرجان الزميل نايف الشمري 
على املشككني في مصداقية اجلوائز قائال: 
لقد قيل انني ارعى اصدقائي في املهرجان 
واننا جنامل لكن هذا العام كان التصويت 
عن طريق شركات اتصال كبيرة وهي »زين، 
الوطنية، ڤيڤا« وال اعتقد ان هناك تالعبا 
بالنتائج التي جاءت وفق اختيار اجلمهور 

لنجومهم املفضلني في الشهر الكرمي.
 وم���ن ثم الق���ى على احلض���ور كلمة 
أرسلها الشيخ ناصر املبارك مدير شركة 
»سينماجيك« املسافر خارج الديرة حاليا، 
أعرب فيها عن سعادته بالتجمع الفني في 
املهرجان، ومشيرا الى ان الشركة تسعى 
الى دعم احلركة الفني���ة من خالل ادخال 
التكنولوجيا الى حي���ز العمل حيث انها 
اختارت التوجه الى انتاج املسلسالت وتوفير 
جميع املعدات وأطقم العمل إلجناح األعمال 

الدرامية.
بعد ذلك صعد راعي املهرجان الش���يخ 
دعي���ج اخلليفة لتكرمي اجله���ات الراعية 

للمهرج���ان ومن ثم كرم الفائزين بجوائز 
هذا العام وجاءوا كالتالي:

1 - أفض���ل ممثل دور أول مناصفة بني 
مشاري البالم عن »زوارة خميس« وخالد 

أمني عن »أيام الفرج«.
2 - أفضل ممثل دور ثان حمد العماني 

عن »زوارة خميس«.
3 - أفضل ممثل واعد مناصفة بني الفنان 
صادق بهباني في »أميمة في دار األيتام« 
والفنان طالل باسم عبد األمير عن مجمل 

أعماله الفنية.
4 - أفضل ممثلة دور أول إلهام الفضالة 

عن دورها في »أميمة في دار األيتام«.
5 - أفضل ممثلة دور ثان شيماء علي 

عن دورها في »شر النفوس 3«.
6 - أفضل ممثلة واعدة زينة كرم عن 

دورها في »بنات آدم«.
7 - أفضل فنان كوميدي أحمد السلمان 

عن »كرميو« و»البلشتي«.
8 - أفضل فنانة كوميدية هيا الشعيبي 

عن »غشمشم«.
9 - أفضل مقلد شهاب حاجية عن »عيني 

عينك3«.
10 - أفضل فنانة خليجية البحرينية 

أميرة محمد عن »انني«.
 11 - أفضل مؤلف هبة مشاري حماده 
عن مسلسلي »زوارة خميس« و»أميمة في 

دار األيتام«.

 12 - أفض���ل مخرج البحريني جمعان 
الرويعي عن مسلسلي »أيام الفرج« و»وعد 

لزام«. 
13 - أفضل مخرج برامج منوعة مناف 

عبدال عن »عيني عينك3«.
 14 - أفضل مسلسل بدوي »وعد لزام« 

على تلفزيون الكويت.
 15 - أفضل مسلسل تاريخي »اخوان 

مرمي« على تلفزيون الكويت.
16 - أفضل مسلسل كارتوني »ام سعف 

جيت كوم« على تلفزيون »الراي«.
17 - أفض���ل برنام����ج مس���اب����قات 

»ش��وجي 2« على قناة »فنون«.
18 - أفضل عمل درامي متكامل »أميمة 

في دار األيتام« على »الراي«.
19 - أفض���ل إعالمية حليمة بولند عن 
»مسلس���الت حليمة« على قن���اة »ام بي 

سي«.
 20 - أفضل مذيع احمد املوسوي عن 

برنامج »بنك ديل« على »الراي«.
21 - أفضل منتج باسم عبد األمير عن 

مجمل أعماله الدرامية.
22 - أفضل برنامج كاميرا خفية »صيدة 

سوالف« على »فنون«
23 - أفضل مؤلف برامج ش���باب املعد 
نايف النعمة عن »عيني عينك3« و»صيدة 

سوالف«.
24 - أفضل مقدمة غنائية لفرقة ميامي 

عن »البيت املسكون«.
25 - أفضل خبيرة جتميل بدرية اخلالدي 

والتي شاركت في أكثر من عمل درامي.
26 - أفضل مذيع إذاعي أس���امة فودة 

عن برنامج »اخلطر في اللتر«.
27 - أفضل إذاعة »مارينا اف ام«.

28 - أفضل موسيقى تصويرية محمد 
الشطي عن مسلسل »احلب الذي كان«.
29 - أفضل قناة فضائية »الراي«.

وفي نهاية احلفل منحت اللجنة املنظمة 
للمهرجان املذيعة والفنانة سالي القاضي 
جائزة تش���جيعية وحملت الرقم 30 عن 
مسلسل »زمن مريان« ومن ثم قدم الزميل 
نايف الشمري درعا تذكارية لراعي املهرجان 

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة.
اجلدير بالذكر ان النجوم املكرمني أعربوا 
عن س����عادتهم بالفوز باجلائزة حيث عبر 
مديراالعالن والتسويق في تلفزيون الراي 
رميون صوما عن سعادته باكتساح »الراي« 
الغلب جوائز املهرجان قائال: التميز جاء من 
خالل كم النجوم الذين أناروا شاشة »الراي« 
في رمضان، أما مشاري البالم فاهدى الفوز 
للفنانة القديرة سعاد عبداهلل وفريق مسلسل 
»زوارة خميس«، ومن جانبه متنى املنتج 
باس����م عبد األمير من املنتجني اآلخرين ان 
يتوقفوا عن الكالم ويعملوا بجد ليحصدوا 
النجاح، بينما أكدت شجون الهاجري انها لن 
تعتزل الفن، كما وجه شهاب حاجية حتية 
للنجم طارق العلي واملنتج عيسى العلوي 
والشاعر خالد البذال واملعد نايف النعمة الذين 

ساعدوه ليصل الى منصة التتويج.

30 جائزة حصدها نجوم الدراما الشباب بعد استفتاء جماهيري كبير
أفضل مؤلفة هبة مشاري حمادةراعي املهرجان الشيخ دعيج اخلليفة يتوسط جنوم مسلسل »أميمة في دار األيتام« والذي حصد جائزة أفضل عمل درامي متكامل

مدير اإلعالن والتسويق في تلفزيون الراي رميون صوما  يتسلم جائزة »الراي« كأفضل قناة فضائية

أفضل ممثل واعد صادق بهبهاني أفضل فنانة خليجية أمير محمد

هيا الشعيبي أفضل فنانة كوميدية

أسامة فودة أفضل مذيع إذاعي

أفضل ممثلة واعدة زينة كرم

النجوم إلهام الفضالة ومشاري البالم وشجون وشيماء علي

حمد العماني أفضل ممثل دور ثان

املنتج خالد البذال يتسلم جائزة أفضل مسلسل بدوي عن »وعد لزام«

أحمد السلمان أفضل فنان كوميدي الزميل مفرح الشمري يتسلم تكرمي »األنباء«أفضل مقلد شهاب حاجية

مميزون ظلموا بالمهرجان
بشار جاسم

هناك أسماء كثيرة ظلمت ولم تنل جائزة في مهرجان 
»املميزون في رمضان«، وألننا نكتب بعني املشاهد فنحن 
ال نشكك في إدارة املهرجان ومنظميه وامنا نتحسر على 
ابداعات هذه األسماء التي لم تفز بأي جائزة ولم توضع 
لها صورة ضمن بروش���ور املهرجان لينالوا حظهم من 
التصويت ومن هذه األسماء: مالك، مرام، بثينة الرئيسي، 
ياسه في دور »أم نصيب«، فاطمة الصفي، فرح، غرور، 
طيف، النجم داود حسني، حسني املهدي، عبداهلل التركماني، 
حمد أشكنان��ي، املقدم��ة الغنائي��ة ل� »زوارة خميس«، 
املخرج محم���د القفاص، املخرج محمد احلداد، االعالمي  

بركات الوقيان.

مطرب ما »رحم« شركة 
انتاجه اللي قصرت في ألبومه 
اليديد هااليام يبي يسوي 
مؤمت���ر صحافي علش���ان 
يكش���فهم على حقيقتهم.. 

خير ان شاء اهلل!

انه  انتاج يعتق���د  مدي���ر 
»صالح« لالعمال الدرامية بس 
بعد عرض مسلسله انكشف 
املستور بعدما ظهر انه يحتاج 
الكسس���وارات تتماش���ى مع 

اجوائه.. اهلل يشفي!

حقيقة اكسسوارات
ممثلة هاالي���ام قاعدة 
»تدور« على مكاتب املنتجني 
علشان يش���ارك������ونها 
في اس���تكمال تص���وير 
التحف����ة..  مسل��س���لها 

احلمد هلل والشكر!

تصوير


