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منتج »اندهش« من قرار 
جلنة الرقابة بإعادة عرض 
مسرحيته چدامهم مرتني 
ألنه العرض بصوب والنص 
بصوب.. هذي مسرحية 

وإال فيلم هندي!

ممثلة بعدما »حنت« على 
املنتجني بأنه تش���ترك  أحد 
في مسلس���له اللي ينعرض 
احلني هااليام متندم ألنها كانت 
احللقة االضعف في املسلسل.. 

تستاهل!

رقابة نادم
مذيع متضايق حيل 
من مسؤولينه ألنه ما 
عنده وال برنامج هالسنة 
قاعد ي���دّور على فكرة 
يديدة تعيد له »املجد«.. 

اهلل كرمي!

فكرة

السؤال
سندريلال الشاشة العربية هو لقب الفنانة:

أ ـ يسرا
ب ـ سعاد حسني

نظارة العميري والجاسر

شورت بوشهري

حوار كله لوية

باروكة الصقر

من االمور املبالغ فيها مبسلسل رسائل من صدف هو نظارة الفنان 
فيصل العميري ونظارة الفنان مش����عل اجلاس����ر فالعلم مير مبراحل 
عمرية كثيرة وحتى اصبح العميري ابا واجلاس����ر شاب شعره اال ان 

نظاراتهم القدمية مثل ما اهي باملسلسل.. شدعوة!

من املشاهد املبالغ فيها شورت الفنان محمود بوشهري مبسلسل 
الهدام���ة وهو في رحلة الغوص والش���ورت عليه ماركة معينة 
ومعروفة ما كانت موجودة في ذاك الزمن، باالضافة الى ش���عر 
محمود الكثيف الن اللي نعرفه اللي يطلع لرحالت الغوص يكون 

محلق على الزيرو.

للحني ماني قادر اس����توعب شلون سارة طلعت اخت عبداهلل يعني 
ش����افته صدفة بالعراق وملا ردت الكويت التق����ت بأبوها وبعدين قالها 
تري عبداهلل اخوج ومو بعيده يطلع األبو مو ابوهم وال عبداهلل اخوها 
وام عب����داهلل ماتت عقب ماطلعت ام اللي باقها من الس����جن وملا طلعت 
من السجن قال احلرامي حق ابوها تري كنت ببوقها حرام.. شاملبالغة!

الفنان الشاب احمد الصقر وجه جديد اطل علينا هذا العام مبسلسل 
عمر الش����قى اللي ينعرض على قناة دبي ودوره هو دور ش����اب يدرس 
باخلارج وملا يرجع الكويت يكون متطبعا بعادات الغرب واملبالغ بالكاركتر 
هو لبس باروكة كانت واضحة انها باروكة فلو مطول شعره او صابغه 
لكانت املشاهد مقنعة اكثر، وكان املفروض على املخرج ماتطوفه سالفة 

الباروكة الن املمثل توه يديد على الساحة.

مبالغات درامية
بشار جاسم

مبالغات درامية 100% زاوية جديدة نكش��ف من خالله��ا كمية املبالغات في العديد من 
األعمال املعروضة حاليا س��واء في الشخصيات او اإلخراج او التأليف وغيرها من األمور 

التي نحاول من خاللها ان ننبه فريق العمل اليها ليتالفوها في االعمال القادمة.

لقطة جماعية لفريق العمل داخل استديو البرنامج

)فريال حماد(املوسوي والدري وحوار متبادل

املذيع احمد املوسوي

»عيادي« الموسوي في »كنز FM« مليون ونصف المليون دوالر

مفرح الشمري
املتأل���ق احمد  ش���كر املذيع 
املوسوي اجلهة املنتجة لبرنامج  
»كنز   FM« الختيارهم له لتقدمي 
حلقات هذا البرنامج اجلماهيري 
طوال ايام العيد خاصة انه كانت له 
جتربة ناجحة معها في السنوات 

املاضية ونال استحسان مستمعي 
احملطة وخصوصا مشتركي »زين« 
املوجه لهم ه���ذا البرنامج الذي 
ترعاه »زين«، »األنباء«، »كواليتي 
نت«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»البت���رول الوطنية«، »اجلوثن 
غاليري«، »مسرح السالم«، »ايه 

ون لتأجير السيارات«، »كون  
سبت«، »مودا ستايل«، وغيرها 
من الشركات احلريصة على دعم 

مثل هذه البرامج اجلماهيرية.

شكرا.. هبة

املذيع احمد املوس���وي شكر 
زميلته هبة الدري التي تصدت 
لتقدمي البرنامج طوال ليالي الشهر 
الكرمي، وردت عليه هبة الشكر 
متمنية ل���ه التوفيق في حلقات 

البرنامج بالعيد.

عيادي العيد

طلب املوسوي من املستمعني 
وخصوص���ا مش���تركي »زين« 
االسراع بارسال »املسجات« الى 
رقم 91144 وذلك للفوز بجوائز 
البرنامج التي تصل الى اكثر من 
املليون دوالر  مليون ونص���ف 
الكبرى ف���ي نهاية  واجلائ���زة 

البرنامج.

يتواصل مع المستمعين برعاية »زين« و»األنباء«


