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 عاصمة لبنان..
  أ ـ صيدا

  ب ـ بيروت
  ج ـ بعلبك 

 يبث يوميًا على «كويت FM» برعاية «األنباء» و«زين»

 «األماكن» جمعته مع جمهوره اإلماراتي والسعودي

 «ُطب وتخّير» يختتم حلقاته االستثنائية الليلة

 فنان العرب يلتقي عشرات اآلالف
  في ساحة أطول برج في العالم

 دافعت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن شركة روتانا 
والهجوم الذي تتعرض له من قبل عدد من الفنانني الراحلني 
عنها والذين يرددون مقولة أن «روتانا» مقبرة الفنانني 
املصريني، مؤكدة أن تلك جملة تتكرر دائما وهي ترى أن 
«روتانا» هي مقبرة الفنانني الهابطني الذين ال أمل فيهم، 
أما الفنانون احلقيقيون النابغون فبالطبع «روتانا» هي 

قمة احلياة بالنسبة لهم وليست مقبرة أبدا. 
  وأضافت شيرين، حسب «النشرة»، أنها راضية جدا 
عن تعامل الشركة معها الن مسؤوليها يتعاملون معها 
تعامال هادئا ومحترما وهي راضية جدا عن الشركة النهم 
يحترمونهـــا ويقدرونها ويبذلون اجلهد الكبير لتخرج 

االعمال في أحسن شكل. 

 زين العمر: المزيد من التواضع
   هو مزيد من الهبل.. وأنا لست بأهبل

 مفرح الشمري
  يختتم برنامج املســـابقات 
«طب وتخّيـــر» الليلة حلقاته 
االستثنائية التي تواصلت مع 
مســـتمعي «كويت FM» طوال 
أيام عيد األضحى املبارك ليعود 
الى موعده السابق االسبوعي 
يومي اخلميس واجلمعة بفقرات 
جديدة وجوائـــز قيمة مقدمة 
الراعية وهي:  الشـــركات  من 
«األنباء»، «زيـــن»، «كواليتي 
نت»، «أطياب املرشود»، «منتزه 
خليفة السياحي»، «ليموزين 
اخلرينج»، «اجلوثن غاليري»، 
«أكادميية اجلوثـــن»، «معهد 
كراون بالزا الصحي»، باالضافة 
املنفـــذة للبرنامج  الى اجلهة 

«ميديا فون بلس».

  تسلم الجوائز

  أكد معد البرنامج علي حيدر 
ان تســـلم اجلوائز سيكون في 
األيام املقبلة، وذلك بعد إرسال 
«مسچ» للمستمعني الفائزين في 
حلقات العيد التي خصصت فقط 
لعمالء «زين» والذين حرصوا 
على املشاركة في البرنامج، بينما 
املشتركون من عمالء «الوطنية» 
سيتم إرسال «مسچ» لهم بعد 

توزيـــع اجلوائز علـــى عمالء 
«زين»، وذلك في األيام املقبلة.

  اتصاالت كثيرة

  قال منســـق االتصاالت في 
البرنامج جميل إقبال ان «طب 
وتخّير» تلقى طوال ايام عيد 
األضحى املبارك اتصاالت كثيرة 
من املستمعني، وذلك للمشاركة 
والفوز بجوائزه القيمة، حيث 
كانت هـــذه االتصاالت يومية 
مـــن خـــالل أرقـــام البرنامج 
املنشورة في جريدة «األنباء»، 
واستطاعت اسرة البرنامج في 
هذه الفترة حتقيق نسبة عالية 
من االتصاالت لم حتصل في اي 
برنامج مسابقات آخر يبث على 

.«FM كويت»

  استمرار البث

  طالب عدد من املســـتمعني 
البرنامج باستمرار بث  أسرة 
أثير  البرنامـــج يوميا علـــى 
«كويـــت FM»، خصوصا انهم 
يرونه من البرامج التي تضيف 
على أجوائهم األسرية الفرحة 
واالبتســـامة خاصة ان مقدمه 
احمد املوسوي له شعبية كبيرة 

في قلوبهم. 

 مبناســــبة حلول عيد األضحى، أقامت شركة 
«ســــبوت اليت» أولى حفالتها الفنية في دبي في 
أيام العيد، والتــــي بدأتها مع الفنان محمد عبده، 
حتت رعاية شركتي «أعمار» و«روتانا» حيث شدا 
بونورة بالعديد من اغنياته التي احبها اجلمهور 

ومنها «االماكن» و«العيدين» وغيرهما.
  وأقيم احلفل، كما ذكــــرت «ايالف»، في الهواء 
الطلق في ســــاحة «برج خليفة» الذي يعد البرج 
األطــــول في العالم، حيث بدأ اجلمهور باحلضور 
إلى ســــاحة احلفل في وقت مبكر حلجز أماكنهم، 
وبيعــت التذاكـــر بسعـــر رمــزي يتــراوح بني 

الـ ٥٠ والـ ١٠٠ درهـــم إماراتــي.
  وحضــــر احلفل عشــــرات اآلالف من اجلمهور 
اإلماراتي والسعودي، إضافة الى اجلالية العربية 
املقيمة في اإلمارات، وقدمت احلفل مذيعة «روتانا» 
دميا سامي، التي ارتدت عباءة خليجية مرسومة 
باليــــد من مجموعة املصمــــم اللبناني عقل فقيه 

اجلديدة. 
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 زين العمر: المزيد من التواضع
   هو مزيد من الهبل.. وأنا لست بأهبل

 شيرين: «روتانا» مقبرة 
الفنانين الهابطين فقط

 مالبس العامالت معها المثيرة سبب تجمهر الناس

  تحرش جنسي بهند صبري في طرة
 القاهرة ـ سعيد محمود

  تعرضت الفنانة هند صبري لكثير من املضايقات والتحرش 
اللفظي وذلك أثناء تصوير أول مشاهد فيلمها اجلديد «أسماء» 
وحاولت الفنانة التماســـك والتظاهر ببرود األعصاب والتغلب 
على «تعليقات» اجلمهور ونظراتهم لكنها فشلت وتركت مكان 
التصوير بعد قيامها بإعادة احد املشـــاهد ثالث مرات واستقلت 
سيارتها في حالة مزاجية غاضبة. وكان فريق االنتاج قد اختار 
حي طرة البلد لتصوير املشـــاهد األولى من الفيلم اجلديد الذي 
تدور كواليسه حول نزوح «هند» وراء زوجها احملبوس في «ليمان 
طرة» بصحبة ابنتها الصغيرة، والتغلب على مصاعب احلياة 

فتحاول العمل في اكثر من مكان لتوفير مقومات املعيشة.
  وعندما حضرت هند صبري بصحبة فريق العمل النســـائي 
اخلاص بها واملكون من ٣ كوافيرات واللبيسة ملكان التصوير، 
نالت نظرات وتعليقات جنسية نظرا للمالبس املثيرة التي كانت 
ترتديها اللبيسة والكوافيرات باالضافة إلى هند خاصة ان املنطقة 
شعبية وقد حاول ماجد الكدواني وعمرو سالمة املخرج ومحمد 
حفظي املنتج تهدئة «احلشد اجلماهيري» وبدأ التصوير لكنهم 

لم يستطيعوا استكمال التصوير. 

 حل الفنان زين العمر ضيفا في حلقة 
جديدة من «ميكروسكوب» مع اإلعالمي 
روبير فرجنية، حيث حتدث عن أغنيته 
اجلديدة «كرجة مّي» التي القت جناحا 
منقطع النظير، كما تطرق الى التأخير 
الكبير الذي يواجهه عمله اجلديد، فهو 
قد أصدر أغنية منفـــردة فقط، اال انه 
فخور بوجوده حاليا في شركة روتانا 
العريقة، مؤكدا انه دخل الى «روتانا» 
جنما معروفـــا وكان في رصيده أغان 
ضاربة وناجحة، وهو من صنع نفسه 
بنفسه، معتبرا انه القى خالل مسيرته 

الفنية الكثيـــر من الغدر ووضعت في 
دربه عراقيل جّمة.

  واشار زين الى انه موعود بأن يصدر 
ألبومه اجلديد في الشـــهر األخير من 
هذا العام، معتبـــرا ان التأخير مجددا 
ممنوع، وقـــال: املزيد من التواضع هو 
مزيد من الهبل وأنا لست بأهبل، كاشفا 
عن استعداده لتقدمي دور متثيلي في أحد 
املسلسالت اجلديدة، اال انه يالقي بعض 
التأخير والصعوبات بســـبب االنتاج، 
ومن املرجح ان يؤدي خاللها زين دور 

العسكري. 

 فنان العرب محمد عبده

 هند صبري
 

 (فريال حماد) صورة جماعية لفريق عمل البرنامج 

 بلغ معدل تحميله ٤٠ مرة في الدقيقة الواحدة

 «زهايمر» عادل إمام يتعرض للقرصنة اإللكترونية
  وأكـــد عبد اجلليل حســـن، 
املستشـــار اإلعالمي للشـــركة 
العربية منتجة الفيلم، أن خبر 
تســـريب الفيلـــم علـــى مواقع 
إلى الشركة  اإلنترنت قد وصل 
بالفعل، وأن هناك متخصصني 
يعملون اآلن على محاولة محو 
الفيلم من على تلك املواقع على 

اإلنترنت.
  وقال: نناشد وزارة الداخلية 
التدخل لوقف هذه املهزلة،  وما 
حدث مبنزلة كارثة تهدد صناعة 
الســـينما بأكملهـــا وليس فيلم 
«زهامير» فقـــط ومن أقدم على 
هذا الفعل لص،  وال ميكن بطبيعة 
احلال توجيه مناشدة للصوص 
أو مخاطبة ضميره الشخصي أو 
محاولة إقناعه بأن هذه السرقة 
حرام،  يجـــب أن توجد قوانني 
حلماية امللكية الفكرية،  واألهم 

من القوانني هو تطبيقها.  

دفع املواقع إلى كتابة ملحوظة 
على الفيلم near DVD في إشارة 
إلى جودة النسخة التي تقارب 

نسخة الـ «دي ڤي دي».

مت تصويـــره بكاميـــرا عاليـــة 
القراصنة  اجلودة، واســـتخدم 
«حامل كاميرا» من أجل التقاط 
صورة ثابتة أفضل،  األمر الذي 

 تعرض فيلم «زهامير» للزعيم 
عادل إمـــام لعملية قرصنة من 
خالل تصويره بكاميرا في دور 
العـــرض، وحتميله على مواقع 
عديدة علـــى اإلنترنت بعد يوم 
واحد فقط مـــن عرضه في دور 
الســـينما، حيث فشـــل الزعيم 
والشركة العربية (منتجة الفيلم) 
في احلفـــاظ على «زهامير» من 
السرقة والتسريب على اإلنترنت، 

بحسب مجلة أخبار النجوم.
  وتخطى عدد املرات التي قام 
الفيلم  فيها مشتركون بتحميل 
١٢٠ ألف مـــرة خالل أقل من ٤٨ 
ساعة، أي مبعدل ٤٠ مرة حتميل 
في الدقيقة، حيث جلأ القراصنة 
إلى أسلوب جديد في احلصول 
على نسخة من الفيلم ونشرها 
على شـــبكة اإلنترنـــت، ففيلم 
«زهاميـــر» من خالل النســـخة 
املنتشـــرة على مواقع اإلنترنت 

 الزعيم عادل إمام في فيلم «زهامير»


