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 فريق االسطورة الفائز بجائزة «ملوك الكوت» في اجلزء األول 

 شعار البرنامج 

 الرئيس التنفيذي لشركة كافيار هيثم احلجي يقدم درعا تكرميية ملدير عام التسويق واالعالن في تلفزيون الراي رميون صوما 

تفاعالت ومالحظات نقادنا 
وجماهيرنا، مشيرا الى ان 
باب التسجيل للمشاركة 
فـــي البرنامج ســـيفتح 
خالل شـــهر يناير املقبل 
على أن تتم إقامة تصفيات 
مفتوحة في بداية شـــهر 
مارس، مؤكدا ان تصفيات 
«ملوك الكوت» ســـتتيح 
الفرصة ملشاركة عدد اكبر 
من املتسابقني من الكويت 

واخلليج العربي.
  اجلديـــر بالذكـــر ان 
برنامـــج «ملوك الكوت» 
هـــو األول مـــن نوعه، 
حيث ينقل حماس لعبة 
«الكوت» وأجواء الديوانية 
إلى الشاشـــة  الكويتية 
الفضية، ويعرض بطريقة 
الواقع، وتدور  تلفزيون 
املنافســـات بني ١٦ فريقا 
في أربع مجموعات، يتنافسون على جوائز 
مالية ضخمة تصل قيمتها الى ٢١ الف دينار. 
وتضـــم كل حلقة من البرنامـــج مباراة بني 
فريقني وكل فريـــق يلعب ٣ مباريات داخل 
مجموعته، ليتأهل فريقان من كل مجموعة 
لنهائيات البطولة، وتلعب النهائيات بنظام 
خروج املغلوب، وقد فاز باملوسم االول فريق 
«االسطورة» الذي تواجد بكامل فريقه اثناء 

املؤمتر. 

جديـــد من نوعه ليعرض علـــى التلفزيون 
العربي، كما شكر كل رعاة البرنامج.

  وكشف احلجي عن اعتزام شركته إنتاج 
اجلـــزء الثانـــي لبرنامج «ملـــوك الكوت» 
وسيعرض على «الراي» في ٢٠١١، كما أعلن 
عن تغييرات جذرية ومفاجآت في النسخة 
املقبلة من البرنامج، وقال احلجي: باذن اهللا 
ستشاهدون نسخة جديدة مطورة من البرنامج 
ترضي جميع االذواق وتأخذ بعني االعتبار 

شهر رمضان املبارك.
  بعد ذلك قام الرئيس التنفيذي لشركة كافيار 
هيثم احلجي بتكرمي ممثلي الشركات الراعية 
للبرنامج ومنهم تلفزيـــون «الراي» والذي 
تسلم تكرميه مدير عام التسويق واالعالن 
فيه رميون صوما، ثم توجه احلجي من خالل 
كلمة مقتضبة بالشكر إلى تلفزيون «الراي» 
متمثـــال في مديره العام يوســـف اجلالهمة 
ملبادرته في إتاحة الفرصة لبرنامج شبابي 

 عبدالحميد الخطيب
  بعد جنـــاح برنامج 
الكـــوت» والذي  «ملوك 
عرض في شهر رمضان 
املاضـــي على شاشـــة 
تلفزيون «الراي»، أقامت 
شركة كافيار مساء اول 
من امس مؤمترا صحافيا 
بقاعة الدانـــة في فندق 
الشيراتون لالعالن عن 
جديد البرنامج ولتكرمي 
رعاته، وذلك بحضور عدد 
من االعالميني وجميع من 
ساهم في إجناح هذا العمل 
الذي نقل أجواء احلماس 
مـــن الدواوين الكويتية 
إلـــى الشاشـــة الفضية 
وحقق جناحا جماهيريا 

واسعا.
البـــدايـــة، تـــم    في 
عــــرض فيلم تسجيلي 

الكـــوت» واجوائه احلماســـية  عن «ملوك 
واملنافســـات احملتدمة فيه، ثم القى عريف 
احلفـــل املذيع املتألق نادر كرم كلمة شـــكر 
فيها شركة كافيار العطائه الفرصة للتعليق 
على مباريات بطولة «ملوك الكوت»، وقال: 
فكرة البرنامج فريدة من نوعها، وقد حاولنا 
من خاللها ربط االثارة والتشـــويق بالروح 
الرياضية للمشـــاركني، مؤكدا ان البرنامج 
حقق جناحا متميزا وسط الزحام في برامج 

 «مركب» اللوزي .. حقيقي
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  يستعد املخرج عثمان أبولنب 
خالل أيـــام قليلـــة للبدء في 
تصوير فيلمه اجلديد «املركب»، 
وهو اســـم مؤقت للفيلم الذي 
استوحوا أحداثه من مجموعة 
القصـــص احلقيقية، هذا  من 
ويرفض صناع الفيلم احلديث 
عـــن تفاصيل قصتـــه حاليا، 
مؤكدين ان كل ما مت نشره عنها 
غير صحيح. وكتب الفيلم كل 
من هيثم وأحمد الدهان، ويلعب 
بطولته كل من يســـرا اللوزي 
وأحمد حامت وفرح يوسف ورامز 
أمير ورمي هالل وإسالم جمال 
وأحمد ســـعد وتنتجه شركة 
سيني بر وياسر صالح ومن 
توزيع املجموعة الفنية املتحدة 

هشام عبداخلالق.

بعض   نشـــرت 
وســـائل اإلعالم ان 
الفنـــان التونســـي 
صابر الرباعي يقوم 
حاليـــا بإجـــراءات 
طالقه مـــن زوجته 
التونســـية سليمة 
التي ارتبط بها منذ 
١٥ عامـــا بعد قصة 
حب كبيرة، كما ان 
الشائعات كانت قد 
سرت منذ سنتني عن 
عالقة جتمعه بفتاة 
لبنانية قيل وقتها ان 
صابر ينوي الزواج 
بها واإلقامة في لبنان 

من اجلها.
  وكانت شائعة اخرى ترددت منذ عام عن طالق صابر من زوجته 
بسبب غيرتها الشـــديدة عليه من اللبنانيات حتديدا في وقت كان 
الرباعي ينفي تلك االخبار وعلى امل ان يكون هذا اخلبر مجرد اشاعة 

ننتظر األيام املقبلة لتكشف لنا املزيد من املعلومات.
  ومن جهة اخرى يستعد الرباعي لتلقي تكرميا رفيع املستوى في 
بلده االم تونس، بعدما قررت وزارة الشباب التونسية تسليمه درعا 
تقديريا في قرطاج، الى ذلك يستقبل الرباعي السنة اجلديدة في تونس 
حيث سيحيي حفال فنيا في فندق «غولدن توليب» بقمرت الضاحية 
الشمالية للعاصمة التونسية وتفتتح احلفل الفنانة التونسية هالة 

نور وخريجة برنامج «ستار أكادميي» أسماء محالوي.
  هذا ويستكمل الفنان التونسي العمل على اجناز ألبومه اجلديد 
حيث ســـيضم أغنية باللهجة التونســـية تعاون فيها مع الشـــاعر 
التونســـي حامت اجليزاني، كما سيغني في ألبومه الراي اجلزائري، 

هذا اضافة الى اغاني باللهجة املصرية . 

  اجلدير بالذكر أن آخر أعمال 
عثمـــان كان فيلـــم «عمليات 
خاصة»، وهذا هو الفيلم الرابع 
له مـــع فيلم «أحـــالم عمرنا» 

و«فتح عينيك». 

 راندا البحيري تتحدى 
القروش وتسبح يوميًا 

في «شرم الشيخ»

 يقلده في قصة الشعر والعضالت وطريقة وقفته

  «الكرش» يحرم طفًال بـ «فيس بوك» 
  من لقب عمرو دياب الصغير

 أحالم تتفوق على شيرين وهند صبري األقل مشاهدة

 طرح محبو النجـــم عمرو دياب على «فيس 
بوك» صورة لطفل يشبهه من حيث قصة الشعر 
والعضالت وطريقة وقفته، وأشـــاروا إلى أنها 
دليل على ارتباط اجليل اجلديد بفنه. وانتشرت 
الصورة بشكل كبير بني مجموعات «فيس بوك»، 
حيث تبارى أعضاؤها في التعليق عليها، مشيدين 
مبوهبة هذا الطفل في التقليد، والذي جنح بشكل 
كبير في تقمص شخصية «الهضبة»، وهو االسم 

الذي يطلقه عشاق عمرو دياب عليه، وقال احد 
اعضاء مجموعة «رابطة عشاق الهضبة»: «الطفل 
ده عايز فقط يشفط بطنه وينزل الكرش شوية 

علشان يبقى هضبة صغير».
  من ناحيته، حذر د.معتز عبداهللا أستاذ علم 
النفس بجامعة القاهرة من خطورة تقليد األطفال 
للمشاهير برعاية األهل الذين يغضون الطرف عن 

مثل هذه السلوكيات بدعوى صغر السن.

 نشـــرت الصفحة الرسمية لبرنامج «أبشر» 
على موقع «الفيس بوك» نتائج االحصاءات حول 
الضيوف الذين استضافهم نيشان في البرنامج، 
والذين نالوا أعلى نسبة مشاهدة، وقد تفوقت 
الفنانة اخلليجية أحالم بأعلى نســـبة مشاهدة 
وهي التي حلـــت ضيفة على احللقة األولى من 

البرنامج، اما هند صبري فاألقل مشاهدة، وننقل 
لكم األرقام كما نشرت: أحالم ٨٨٪، غادة عبدالرازق 
٧٦٪، شجون الهاجري ٦٥٪، أصالة نصري ٦١٪، 
هيفاء وهبي ٦٠٪، قصي خولي ٥٨٪، شـــيرين 
عبدالوهاب ٥٥٪، راغب عالمة ٤٩٪، نايف الراشد 

٣٥٪، هند صبري ٢٩٪. 

 «باأللم» يجمع
  عمرو عبدالجليل وعز

 على الرغم مــــن اخلوف الذي 
ينتاب كل املقيمني في مدينة شرم 
الشيخ من هجوم أسماك القرش، 
تواظــــب املمثلة رانــــدا البحيري 
على الســــباحة يوميــــا هناك مع 
زوجها رجل األعمال سعيد جميل 
وابنهما ياسني. وأكدت رانداـ  حسب 
«النشرة»ـ  أنها ال تخاف من القرش، 
على الرغم مــــن أنها رأته بعينها 
أثناء صيده في مدينة شرم الشيخ 

مؤخرا. 

 د.ب.أ: أعلنت الشركة العربية 
للسينما عن تعاقدها مع املمثلني 
املصريـــني أحمـــد عـــز وعمرو 
عبداجلليل لبطولة أحدث أفالمها 
السينمائية بعنوان «باأللم» من 
اخراج وائل إحسان. واشار عبد 
اجلليل حســـن املتحدث باسم 
الشركة إلى ان الفيلم الذي كتبه 
وســـام صبري يعبر عن حالة 
إنسانية اجتماعية يتخللها العديد 

من املواقف املثيرة.

 رندا البحيري 

 عمرو عبداجلليل 

 الطفل شبيه عمرو دياب 

 أحالم شيرين عبدالوهاب هند صبري 

 عمرو دياب

 يسرا اللوزي

 بعد ١٥ عامًا من الزواج

 الرباعي يطلق زوجته بسبب اللبنانيات 
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