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ممثلة بعد ما »مرمرت« 16
فريق عملها بالتصوير هااليام 
متضايقة حيل من مشاهدها 
ألنه���ا ماعطته���ا حقها بعد 
تقليص حلقاتها في املونتاج 

مثل ما تقول.. اهلل يشفي!

منتج يعتقد انه اعماله خالدة 
هااليام ميشي ويسولف انه عمله 
االخير مطلوب في قنوات اخلليج 
وانه عدد من رجال االعمال طلبوا 
نسخ من عنده.. ال يكون مسوي 

تايتانك واحنا ما ندري!

تقليص مطلوب
مدي���ر انتاج هاأليام 
يعتقد إنه »أبواب السعد« 
انفتح���ت ل���ه إلنه راح 
يشتغل مع فنانة خليجية 
مثيرة للجدل.. ما أقول إال 

احلمدهلل والشكر!

تفكير

ميريام فارس

عباس النوري

)فريال حماد(نايف الكندري

علي حيدر

 مفرح الشمري
تضاعفت نسبة املشاركني في برنامج املسابقات 
»كن���ز FM« في احللق���ات املاضية وذل���ك للفوز 
ب�»تش���ارجر« الرابعة التي يجرى عليها السحب 
ف���ي نهاية حلقة الليلة بحض���ور جلنة من إدارة 
اإلعالن التجاري والشؤون املالية بوزارة اإلعالم 
ومراقبة محطة 
 »FM »كوي���ت 
خديجة دش���تي، 
ال���ى  باإلضاف���ة 
اجلهات الراعية وهي: 
»زين«، »األنباء«، »فروت 
بوكيه رفلكش���ن«، »ايه ون 
لتأجير السيارات«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »أطياب املرشود«، »صالون 
كتوركت«، »معهد فن���دق كراون بالزا 
الصحي«، »مطاعم فندق كراون بالزا بجميع 
أنواعها«، باإلضافة الى اجلهة املنفذة للبرنامج 

»ميديا فون بلس«.

مبالغ مالية

كشف املشرف العام على البرنامج علي حيدر 
عن ان احللقات املقبلة ستشهد الكثير من املفاجآت 
السارة للمستمعني، خصوصا عمالء »زين« متمثلة 
بتخصيص مبالغ مالية ل���كل متصل يظهر على 
الهواء، باإلضافة الى جائزت���ه التي يختارها من 
خالل رقم حظه وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر 
املبارك، مشيرا الى ان هذه املفاجآت مستمرة حتى 
نهاية البرنامج في 18 اجلاري وخصص لها فالشات 

خاصة من قبل مخرج البرنامج نايف الكندري.

األسطورة

أطلقت احدى املتصالت لقب »األسطورة« على 
مقدم البرنامج أحمد املوسوي وذلك ألسلوبه اجلميل 
في استقبال اتصاالت املستمعني التي كانت سببا 
في متيزه عن باقي مذيعي البرامج املش���ابهة ألنه 
ميلك مقومات املذيع الناجح ويعرف كيف يجذب 
املستمعني ملتابعة برنامجه الذي استحق أن يكون 
البرنامج األول في محطة »كويت FM« في برامج 
املسابقات وقالت: »هذه ليست مجاملة وامنا حقيقة، 
أحمد املوسوي »اسطورة« في التقدمي اإلذاعي ويجب 
على اآلخرين التعلم منه«، ورد عليها املوسوي قائال: 

أنتم سبب متيزي ألنكم تاج على راسي.

راغب عالمة وشاكيرا في ديو عالمي

»لحظة الحقيقة« مع عباس النوري
 MBC4 تساوي 500 ألف ريال على
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الس���وري  املمثل  س���جل 
الن���وري املعروف  عب���اس 
بأبوعص���ام حلقات البيلوت 
للنسخة العربية من برنامج 
املسابقات العاملي الذي يتناول 
 The( »كشف »حلظة احلقيقة
Moment of Truth(، وتبل���غ 
جائزته 500 الف ريال سعودي 
للراب���ح، اي حوالي 130 الف 
دوالر، وتأتي جتربة النوري 
في تقدمي البرامج بعد جتربة 
خاضها كل م���ن امين زيدان 
الذي  البرنامج  ودريد حلام. 
ينتظر املوافقة للمضي به نظرا 
للجرأة في االسئلة والطرح 
على املشتركني يتم عرضه على 
قناة »ام.بي.سي 4« بنسخته 
االصلي���ة وهو انت���اج قناة 
»فوك���س« لصاحبها روبرت 
م���ردوخ، وتقوم فكرته على 
ان يوضع املتسابق على جهاز 
لكشف الكذب يطلق عليه اسم 

.Lie - Detector test

ميريام تغني للمغاربة
»اتالح حبيبي تالح« 

القاهرة ـ سعيد محمود
كشفت ميريام فارس عن سعادتها بإصدار اغنية باللهجة املغربية 
بعنوان »اتالح حبيبي تالح«. وس���تقوم بضمها اللبومها اجلديد، 
والذي ستستأنف العمل فيه بعد العيد، واألغنية من كلمات مصعب 

العنزي، وحلن عبداهلل سالم وتوزيع ربيع الصيداوي.
وقالت »أنا فخورة بالغناء باللهجة املغربية، وكنت أبحث عن فكرة 
أغنية جديدة منذ فترة، فأنا لي جمهور كبير في املغرب العربي«.

فيما قررت ميريام ضم أغنيتني لأللبوم منها »كش���فتو« وهي 
باللهج���ة املصرية، وأغنية »آه يا مية« وه���ي باللهجة اخلليجية، 
وانتهت الفنانة اللبنانية من تصوي���ر اغنية جديدة بعنوان »من 
عيون���ي« والتي  حتمل الطابع اخلليجي، وهي من كلمات س���عود 

الشربتلي وحلن عبداهلل القعود وتوزيع طارق عاكف.
وابدت ميريام رغبتها في استكمال مشوار التمثيل بعد مشاركتها 
في بطولة فيلم »سيلينا«، لكنها أكدت أنها ال تتعجل اخلطوة قدر 

ما تبحث عن سيناريو جيد من بني ما يعرض عليها.

اعلن مكتب الفنان راغب 
عالم���ة ف���ي بيان ل���ه انه 
اللقاءات  بعد سلس���لة من 
ب���ني كل من  واالجتماعات 
 BackStage Production شركة
وشركة Sony العاملية، تأكد 
حصول ديو ب���ني النجمني 
راغ���ب عالم���ة وش���اكيرا 
سيبصر النور بعد عيد الفطر 

مباشرة.
وق���ام كل م���ن راغ���ب 
عالمة وشاكيرا مبتابع ادق 
التفاصيل الفنية لهذا العمل 
الكالم  من توزيع وتنسيق 
واللحن املوسيقي باللهجتني 

العربية واالجنليزية.
االغنية ستكون من انتاج 
 BackStage Production شركة

وشركة Sony العاملية.

من السور القرآنية التي بدأت باحلمد:
أ ـ البقرة

ب ـ اإلخالص
ج ـ الفاحتة

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

اخراج: نايف الكندري

»تشارجر« كنز FM الرابعة الليلة
وأحمد الموسوي.. »أسطورة« برأي المعجبات!


