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ماهر العنزي: أدعو كل المستمعين 
للمشاركة في »نبض الكويت«

خالد السويدان
تتميز إذاعة »كويت اف ام« بتقدمي برامج منوعة جتعل املستمع 
يش���عر بأنه قريب من أي حدث يحصل في املجتمع، وحرصا من 
ادارة احملطة على ان تكون س���باقة في مواكبة احلدث وبالتعاون 
مع KOC، يبث البرنامج االس���تثنائي »نبض الكويت« على 103.7 
اف ام يوميا من الس���اعه ال� 7 الى ال� 8 مس���اء حتى يوم الثالثاء 
املقبل موعد االحتفال الكبير الذي سيقام مبناسبة مرور 75 سنة 

على تأسيس شركة نفط الكويت. 
»األنباء« التقت املذيع املتألق والذي يعتبر من الكفاءات العالية 
في وزارة االعالم ماهر العنزي حيث عبر عن س���عادته باملشاركة 
في البرنامج وقال: من اجلميل ان نتفاعل مع هذا احلدث الرائع في 
بلدنا احلبيب الكويت، وحرصا من »كويت اف ام« على ان ترسم 
االبتسامة على وجوه املستمعني مت تقدمي برنامج »نبض الكويت« 
من اعداد خديجة دشتي مبشاركتي معها وتقدميي ايضا. واضاف: 
يبث »نبض الكويت« يوميا، حيث نقدم من خالله املعلومات العامة 
عن شركة نفط الكويت باالضافة الى تقدمي جوائز وهدايا فورية 
ويتصدى إلخراج ه���ذا البرنامج املبدع ب���در الرباح، ومن خالل 

»األنباء« أدعو كل مستمعي »كويت اف ام« للمشاركة فيه.

الفنية االخراجية حتى 
يكون باملستوى املطلوب 
في عيون عشاق االفالم 

السينمائية.
وسيباشر احليدري 
عملي����ة املونت����اج بعد 
االنته����اء م����ن تصوير 
الڤيدي����و كليب اخلاص 
بالفيلم وال����ذي يحمل 
اسم »ليلة وليلة« خالل 

االيام املقبلة.
اجلدي����ر بالذك����ر ان 
ابراهيم دش����تي  النجم 
انتهى من تركيب صوته 
على ع����دد من االغنيات 
االل����وان في  املختلف����ة 
تركيا حيث س����يضمها 
الى ألبومه الذي ينتظره 
القاصي والداني خاصة بعد ان 
حقق املركز الثالث في البرنامج 
الش����هير »س����تار اكادميي« ملا 
ميتلكه من موهبة فنية اش����اد 

بها اجلميع.

التجربة األولى لنجم »س����تار 
اكادمي����ي 6« ابراهيم دش����تي 
واملخرج الشاب ياسر احليدري 
الذي ح����اول من خالل تصوير 
املش����اهد املثيرة اظهار قدراته 

التي يحبها هو ايضا.
فيلم »اللع����ب في املمنوع« 
يعتبر الفيلم السينمائي الثاني 
للمنتج مصعب الفيلكاوي بعد 
»اعالن حالة حب« بينما يعتبر 

يحبها على ي����د زميله »طارق 
الكندري« الذي يضبطه متلبسا 
في احدى املرات بس����رقة بيته 
فيضرب����ه ضرب����ا مبرحا لعل 
وعس����ى يبتعد عن تلك الفتاة 

دش����تي، طارق الكندري، هدى 
العونان  ابراهيم، خطر، احمد 

وآخرون.
بطل الفيلم يتعرض للكثير 
من االعتداءات بسبب الفتاة التي 

مفرح الشمري
اصيب جنم »س����تار 
ابراهي����م  أكادمي����ي 6« 
دشتي بإصابات متفرقة 
في جس����مه بعد انقالب 
س����يارته الفاخ����رة اثر 
مطاردة من قبل شباب 
كان هدفهم تلقينه درسا 
حت����ى يبتعد عن الفتاة 
الت����ي يحبه����ا لدرجة 
ادخ����ل على  اجلن����ون، 
العناي����ة املركزة  اثرها 
ملراقبة حالته الصحية 

غير املستقرة.
اصابة دش����تي تأتي 
الفيلم  ضم����ن اح����داث 
السينمائي اجلديد »اللعب 
في املمنوع« الذي انتهى 

مخرجه الشاب ياسر احليدري 
م����ن تصوير جميع مش����اهده 
اخلارجية والداخلية والتي كتبها 
مصعب الفيلكاوي وجسدها عدد 
من املمثلني الشباب منهم ابراهيم 

ماهر العنزي إبراهيم في مشهد من الفيلم الطبيب يعاين إصابة ابراهيم دشتي في العناية املركزة

انقلبت سيارته الفاخرة بعد مطاردة شبابية

إبراهيم دشتي يدخل العناية المركزة!
»اللع�ب في 
تجربته  الممنوع« 
األولى سينمائيًا 
وسجل مجموعة 
أغ��اني م��ن 
الجديد  أل�بومه 
ف�ي ت�رك��ي�ا

طارق الكندري هدى إبراهيم ياسر احليدري املنتج مصعب الفيلكاوي

مطربة خليجية ناطرة أخبار 
»سارة« من شركة انتاج عربية 
بعد ما مت تبليغها من شركتها 
احلالية انه راح تستغني عنها 
بس���بب األزمة االقتصادي��ة.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثلة قاع���دة تفرض 
»أوامره���ا« عل���ى أح���د 
املخرجني في اختيار ممثلني 
إذا  اليديد ومهددته  عمله 
اختار على كيفه راح تهده 

وتفضحه.. اهلل يشفي!

أخبار تهديد
ممثلة كان���ت »وفية« ألحد 
املنتجني ألبع���د احلدود لدرجة 
انها كانت ترفض أي عمل يعرض 
عليها ألنه���ا معطيته كلمة بس 
صاحبنا عطاها طاف في عمله 

اليديد.. اهلل يعينچ!

رفض


