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)فريال حماد( املذيع أحمد املوسوي في البرنامج  املعد علي حيدر

سحب »الشفر« الثانية الليلة في »ألو فبراير«

»كويت FM« التي تبث على الهواء 
البرنامج  واعدا املش���اركني في 
مبفاجآت كثيرة ف���ي احللقات 

املقبلة.

»ليموزين اخلرينج«، »اجلوثن 
جاليري«، على رعايتهم املميزة 
لهذا البرنامج الذي يحقق حاليا 
أعلى نسبة اتصاالت في برامج 

الى عدد من رعاة البرنامج الذي 
يعده علي حيدر ونايف الكندري 
ويخرجه سعود املسفر ويتصدى 
لتقدميه أحمد املوسوي بينما ينسق 
اتصاالته كل من جميل اقبال ورامي 

الشعار ومحمود عطية.

فالشات خاصة

كما ستشهد احللقة بث فالشات 
خاصة اختاره����ا بعناية مخرج 
البرنامج سعود املسفر حتمل بني 
طياتها اإلثارة والتشويق قبل إعالن 

اسم الفائز بالسيارة الثانية بعد 
ان فاز باألولى املس����تمع يوسف 

املطوع.

رعاية مميزة

من جانبه شكر املعد واملشرف 
العام على البرنامج علي حيدر 
جميع الشركات الراعية للبرنامج 
وهي: »األنباء«، »زين«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »عيادة بلسم 
لألس���نان«، »معهد كراون بالزا 
الصحي«، »الفاي���ز للعطور«، 

مفرح الشمري
تشهد حلقة الليلة من البرنامج 
املسابقاتي »ألو فبراير« السحب 
األس����بوعي الثاني على س����يارة 
»الشفر« املقدمة من اللجنة املنظمة 
ملهرجان »هال فبراير« بعد ان مت 
إدراج جميع األرقام املشاركة منذ 
انطالقته وحتى قبل نهاية حلقة 
الليلة في »الكمبيوتر« ليتم السحب 
عليها من قب����ل جلنة خاصة من 
مراقبي اإلعالن التجاري والشؤون 
املالية بوزارة اإلعالم، باالضافة 

يتواصل مع مستمعي »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين« محمد عبده: قصة حياتي ممنوعة من النشر

لجين عمران تغرد وحيدة 

بسبب الـ »Visa« ملحم زين لن يشارك 
في »رحلة المشاهير«

ميريام عطاهلل تخترق »يوميات مدير عام«

هيام أبوشديد: برامج النكت الحالية حرب أخالق

وهذه هي احلرب احلقيقي�����ة الت����ي يواجهها 
لبنان... احلرب األخالقي�����ة.

وعن دور »زوجة البيك« في مسلسل »لونا«، 
أوضحت أن املش����اركة في هذا العمل مميزة 
واجلو العائلي طغ����ى على أجواء التصوير، 
األمر الذي يريح املمثل، وقالت: أشكر اهلل أن 
املسلسل القى جناحا كبيرا وما بتطلع شمس 

اال واسم »لونا« ينذكر. 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تطل اإلعالمية واملمثلة هيام أبوشديد قريبا 
على جمهورها من خالل مسلس����ل جديد من 
انتاج شركة »داي تو بيكتشرز«، ويشارك فيه 
نخبة كبيرة من املمثلني اللبنانيني، كما تشارك 
قريبا في مسلس����ل من كتابة منى طايع التي 

تضع عليه الكاتبة ملساتها األخيرة.
وقال����ت هيام عن هذا العم����ل: أنا انتظره 
بفارغ الصبر »ألنو من العيار التقيل«، وكانت 
االعالمي����ة أطلت عبر مقابل����ة ضمن برنامج 
»جنوم الضهر« عب����ر أثير إذاعة لبنان احلر 
مع اإلعالمية وفاء ش����دياق، حي���ث كشفت 
أن توقيف عرض برنامجه����ا »وأن���ا كمان« 
على شاش����ة ال� »أم تي في« يع���ود الى طمع 
املشرفني على احملط�����ة واملنتجي��ن بإنتاج 
برامج ترفيهية تس����تقط���ب الراعني ونسبة 

عالية من املشاهدين.
وحول رأيها ببرامج التنكيت »لول« الذي 
يعرض على شاشة »أو تي في« قالت: عندما بدأ 
عرض البرنامج، كنت من املتابعني األوفياء له 
ألنه يعرض واقع املجتمع اللبناني الذي يحب 
»التنكيت«، لكن ولسوء احلظ مع مرور الوقت 
وقع ضحية القاطع التجاري كما أطلقت قن�����اة 
ال� »أم تي في« برنامجا مماثال وفي البرنامجني 
تكون النكات »من الزنار وبالن���ازل« وه�����ذا 
ال يشبه تاريخ التلفزي�����ون اللبنان�����ي الراقي 

بدأت املذيعة الس����عودية جلني عمران 
بتقدمي برنامجها اليومي »صباح اخلير يا 
عرب« وحيدة، بعد أن غادر زميلها اإلعالمي 
اللبناني جالل شهدا البرنامج واملؤسسة 
اإلعالمية MBC بأكمله����ا، متجها الى قناة 
»اجلزيرة« في قطر، التي التحق بها مؤخرا، 
حيث أنهى أعماله رسميا، وبدأت جلني منذ 
أيام قليلة العمل منفردة في البرنامج اليومي 

على مدار ساعتني متتاليتني. 
ومن جهة أخرى، ومن ناحية األعمال 
اإلنسانية، زارت جلني عمران برفقة اإلعالمي 
اللبناني نيشان مركز راشد لعالج ورعاية 
الطفولة في دبي بدول����ة اإلمارات، بهدف 
االطالع على اخلدمات املقدمة لألطفال من 
ذوي االحتياج����ات اخلاص����ة، والتضامن 

معهم.
وقالت ل� »ايالف«: هؤالء األطفال، وعلى 
الرغم م����ن إعاقاتهم، ميتلك����ون القدرات 
واملهارات التي ميكن أن تؤسس ملستقبل 
أفضل، بل ان بعضهم يتفوق على األسوياء 

في بعض املهارات.

منحت السفارة االميركية في لبنان تأشيرات دخول 
الى افراد الفرقة املوسيقية اخلاصة بالفنان ملحم 
زين للدخول الى الواليات املتحدة االميركية بينما 
لم يحصل ملحم على التأش���يرة به دون ان تعرف 

اسباب ذلك االمر، بحسب مجلة »كل النجوم«. 
وكان من املفترض ان يشارك ملحم زين في »رحلة 
املشاهير« التي ينظمها املتعهد الفني يوسف حرب 
على مدى ثالثة ايام من 11 الى 13 اجلاري ملناسبة عيد 

العشاق، وتضم حشدا من النجوم العرب وهم: 
راغ���ب عالمة، اصالة، اح���الم، ملحم زين، تامر 
حس���ني، فارس كرم، والساحر الس���عودي احمد 

البايض.

بيروت ـ ندرى مفرج سعيد
أحيت جنمة »ستار أكادميي« ميريام عطاهلل 
حفال لصالح التلفزيون الس����وري للسحب على 

جائزة اليناصيب املليونية.
من جهة اخرى، حتضر ميريام الطالق ألبومها 
اجلديد حيث أك������دت ل� »األنباء« انه سيطرح قريبا 
وسيضم ثماني أغنيات منها »أحب تان������ي، روحي 
بتهواك، قلبي محتار« أحلان فاروق اجلزائري، 
و»بعيد عني« أحلان مهند مش����لح، وأغنية »مع 
السالمة« أحلان محمود عيد، و»خداع وأمان« أحلان 

مازن أيوبي، و»ما ملع« أحلان هيثم زياد.
وكش����فت ميريام انها ستشارك في مسلسل 
»يوميات مدير عام« إخراج زهير قنوع وتؤدي 

فيه شخصية موظفة غيرة مبالية.

أك����د فنان العرب محمد عبده ان اجتاه 
املطربني العرب للغناء باللهجة اخلليجية 
أمر يسعده، وقال في حوار إلحدى الصحف 
اخلليجي����ة: األغنية اخلليجية لها طابعها 
اخلاص ولونها األصيل، الذي فرض نفسه 
بقوة على الساحات الفنية، وما يحدث اآلن 
يؤكد انتشار ثقافة منطقة اخلليج العربي، 
وأرى ان األغنية اخلليجية وصلت اليوم الى 
مكانة عالية جدا وأخذت مكانتها الطبيعية، 
ألنها أغنية متكاملة جنحت في فرض نفسها 
بقوة على ساحة الغناء العربي ملا فيها من 
أصالة وارتباط باألرض من ناحية الكلمات 

واألحلان واألداء.
وعما يقال عن إنتاج مسلسل يتناول 
قصة حياته، وان العمل سيبدأ تصويره 
قريبا ليعرض في رمضان 2011، قال فنان 

العرب: ما يقال غير صحيح باملرة. 
ألنني باختصار شديد غير مقتنع نهائيا 
بفكرة تقدمي مسلس����ل تلفزيوني يتناول 
قصة حياتي، واملش����روع ملغى متاما وال 

فائدة منه.
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وحش الشاشة لقب الفنان:
أ ـ عمرو دياب
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