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أحمد املوسوي مع املعد علي حيدر

املوسوي: »مشكورين وما قصرتوا«

هاني رمزي:  »سرقوا اللوحة
وشربوا الخشخاش«

القاهرة ـ سعيد محمود
اتفق املنتج والسيناريست عادل عمار بشكل مبدئي مع الفنان 
الكوميدي هاني رمزي على بطولة فيلم اوشك على االنتهاء من 
كتابته يتناول في اطار بوليس���ي كوميدي حادث سرقة لوحة 

زهرة اخلشخاش التي مازالت وقائعها امام النائب العام.
الفيلم يحمل عنوانا مبدئيا هو »س���رقوا اللوحة وش���ربوا 
اخلشخاش« ورش���ح لبطولته كل من اللبنانية نيكول سابا، 

وسامح حسني وعزت ابوعوف.
وعن قصة الفيلم يقول عادل عم���ار انها تدور حول مدمن 
حشيش يدرك ان اكبر تاجر حشيش يريد سرقة لوحة »زهرة 
اخلشخاش« مقابل 500 كيلو حشيش و50 مليون جنيه، فيقرر 
تكوين عصابة من أصدقائه الذين يشاركونه شرب احلشيش، 
ويتوجهون الى املتحف من اجل سرقة اللوحة من اجل احلصول 

على احلشيش والنقود.

هاني رمزي

»النافذة الخلفية« في نادي السينما بعد غد

بوستر الفيلم

عماد النويري

يعرض نادي الكويت للسينما � ضمن نشاط ديوانية األفالم 
فيلم »النافذة اخللفية« من اخراج ألفريد هتشكوك، وبطولة جيمس 
س����تيورات وغريس كيلي عن قصة قصيرة لكورنيل وولريش، 
تدور احداث الفيلم حول مصور لديه كسر في ساقه ميضي يومه 
في املنزل يش����اهد جيرانه من خالل النوافذ وفي يوم وبينما هو 
يراقب هؤالء اجليران يظن أنه شاهد جرمية قتل، ويعرضه ذلك 
للكثير من املخاطر. ومن املعروف ان هتشكوك أخرج اكثر من 50 
فيلما في حياته املهنية التي امتدت لستة عقود ويعتبر واحدا من 

اكثر املخرجني املعترف بهم واكثرهم شعبية.
 يذكر ان »النافذة اخللفية« قد رش����ح ألربع جوائز اوس����كار 
عام 1955، كما ف����از بالعديد من اجلوائز التي متنحها اجلمعيات 
واملؤسسات السينمائية في الواليات املتحدة األميركية. يعرض 
الفيلم بعد غد مبقر النادي باملدرس����ة القبلية الس����اعة السابعة 
مس����اء حيث س����يقدم الفيلم ويعقب عليه الزميل عماد النويري 

مدير نادي الكويت للسينما.

بحضور مراقبي »المالية« واإلعالن التجاري بوزارة اإلعالم

السبيعي يفوز بـ »تشارجر« كنز FM األخيرة
مفرح الشمري

ودعت مس����اء أمس األول أسرة 
 »FM برنام����ج املس����ابقات »كن����ز
مستمعيها وخصوصا عمالء »زين« 
بعد مرور 37 حلقة بكلمات حتمل بني 
طياتها الش����كر والتقدير ملتابعتهم 
للبرنامج الذي انطلق منذ اليوم األول 
لشهر رمضان واستمر حتى مساء 
امس األول حيث شكر مقدم البرنامج 
أحمد املوس����وي جميع املستمعني 
الذين أرسلوا »مسچات« للمشاركة 
خاصة ان »كنز FM« حقق أعلى نسبة 
اتصاالت من بني البرامج املسابقاتية 

.»FM التي تبثها »كويت

السيارة الخامسة

شهدت احللقة األخيرة من البرنامج 
فوز املستمع فيصل منصور السبيعي 
بالسيارة اخلامسة »تشارجر« التي 
تقدمها اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا 
فون بلس« حيث عبر عن سعادته 
بهذا الفوز وشكر أسرة البرنامج على 

اجلهد الذي بذلته طوال احللقات.

مبروك للجميع

وبعد نهاية احللقة ش����كر املعد 
واملشرف العام على البرنامج علي 
حيدر املذيع أحمد املوسوي واملخرج 
نايف الكندري ومراقبة احملطة خديجة 
دشتي ومنس����قي االتصاالت رامي 
الشعار وجميل إقبال ومحمود عطية 
وأسرة اإلعالن التجاري على اجلهد 

الذي بذلوه طيلة هذه احللقات.
كما توجه بالش����كر ل� »األنباء« 
الراعي اإلعالمي لتغطيتها املتميزة 
ال����ى »زين«  للبرنام����ج باالضافة 
و»أطياب املرشود« و»منتزه خليفة 
السياحي« و»أركو بالينو« و»فروت 
بوكيه رفلكش����ن« و»مطاعم فندق 
كراون بالزا« بجميع أنواعها و»معهد 
فندق ك����راون بالزا الصحي« و»ايه 
السيارات« و» صالون  ون لتأجير 
كتوركت« باالضافة الى »ميديا فون 

بلس« لرعايتهم لهذا البرنامج.
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