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مقدمة برام����ج »عاندت« 32
مخرج برنامجها بذكر اس����م 
الصالون اللي مس����ويه فيه 
انه  تس����ريحة ش����عرها مع 
هالصالون مو معلن بالبرنامج.. 

احلمدهلل والشكر!

ممثل ومخرج ما فاز بأي 
املهرجانات  جائزة في أحد 
املس����رحية هاألي����ام حاط 
دوبه من دوب أحد املخرجني 
املميزي����ن وقاعد يش����كك 
بعرضه.. صچ ما تستحي!

عناد تشكيك
ممثلة »ابتلشت« بأحد 
املنتجني اللي يطلب منها 
طلب����ات غريبة وعجيبة 
بع����د أن خاله����ا بطل����ة 
عمله اليدي����د.. يا فرحة 

ما متت!

طلبات

الفنان القدير حسني القطان )بوجسوم(

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مكرما بوجسوم في الدورة الثالثة ملهرجان اخلرافي

)فريال حماد(املوسوي يرد على االتصاالت حنان جابر مع علي حيدر في البرنامج

من خالل مشاركتهم الليلة في البرنامج

»ألو فبراير« يدلّع مشتركي »زين«

يقول املثل: الباب اللي يجيلك منه الريح سده و..

أ ـ بس

ب ـ روح

ج ـ استريح

مفرح الشمري
عمالء »زي���ن« الليلة على موعد مع 
املفاجآت املثيرة وذلك من خالل مشاركتهم 
في البرنامج اليومي »ألو فبراير« الذي 
يبث عبر موجات »كويت FM« خاصة ان 
حلقة الليلة واحللقات التي تليها زادت 
فيها قيمة اجلوائز املقدمة من الشركات 
الراعية للبرنامج »األنباء«، »زين«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »سوكر سبورت سنتر«، 
»معه���د كراون بالزا الصح���ي«، »املنار 
كلينك«، »شركة كون سبت للهواتف«، 
»ايه ون لتأجير السيارات«، »اتيليه مودا 
ستايل«، باإلضافة الى »ميديا فون بلس« 

اجلهة املنفذة للبرنامج.

حنان والموسوي والتحدي

طالب مذيع���ا البرنامج حنان جابر 
وأحمد املوسوي املشاركني في »ألو فبراير« 
من املواطنني واجلاليات العربية واألجنبية 
بأن يبادروا باالتصال حتى »يتحدوهم« 
للفوز بجوائز البرنامج خاصة ان احللقات 
املاضية شهدت تفوقا من »البنات« على 
»الشباب«، األمر الذي أسعد املذيعة حنان 
الذي بدوره ناشد  وأغضب املوس���وي 
جميع أبناء جنسه االكثار من االتصاالت 
خاصة ان اجلوائز املقبلة حتمل العديد 
من املفاجآت املثيرة والقيمة، فهل يلبي 
»الشباب« نداء املوسوي؟ هذا ما سنكتشفه 
ف���ي احللقات املقبلة من ه���ذا البرنامج 
الذي يعده على حيدر وخديجة دش���تي 
ويخرجه نايف الكندري وينسق اتصاالته 
جميل اقبال، رامي الشعار، محمود عطية، 

وماجد سليم.

فالشات جميلة

املخرج نايف الكندري جّهز عددا من 
الفالشات اجلميلة للحلقات املقبلة حتى 
البرنامج ليعيش  تتماشى مع أس���ئلة 
معها املش���اركون جوا مليئ���ا باإلثارة 

والتشويق.د

بوجسوم: مشكورين وما قصرتوا
مفرح الشمري

عب���ر الفنان القدير حس���ني القطان الش���هير 
ببوجس���وم عن شكره وتقديره لكل من سأل عنه 
بعد دخوله املستش���فى الص���دري الجراء عملية 
قس���طرة بعد شعوره بآالم في قلبه والتي تكللت 

بالنجاح.
واضاف بوجسوم، في تصريح خاص ل� »األنباء« 
انه يشعر بارتياح كبير بعد اجراح عملية القسطرة، 
معبرا عن شكره للهيئة التمريضية في مستشفى 
الصدري ومستشفى االميري الذي مكث فيه ملدة 

ثالثة ايام قبل اجرائه العملية.
وقال: اش���كر كل من س���أل عن���ي منذ دخولي 
للمستش���فى وبعث ل���ي بباقات ال���ورود متمنيا 
للجميع الصحة والعافية وللكويت االمن واالمان 
واخص بالشكر محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
والفنان القدير عبداحلسني عبدالرضا وسعود الزيد 
ورباح الرباح ومساعد القطان وهالل الهالل ونايف 
العويه���ان، متمنيا لهم الصح���ة والعافية وطول 
العمر. يذكر ان الفنان القدير حسني القطان الشهير 
ببوجسوم قد مت تكرميه في الدورة الثالثة ملهرجان 
محمد عبداحملس���ن اخلرافي لالبداع املسرحي من 

قبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

بعد خروجه من مستشفى الصدري

يتعاون معها تلفزيونياً للمرة األولى من خالل »ليلة عيد«

حمد بدر: الكتابة لـ »أم سوزان« ممتعة
مفرح الشمري

اكد املؤلف حمد بدر ل� »األنباء« ان 
الكتابة لعمل درامي جتس���د بطولته 
القديرة حياة الفهد شيء ممتع للغاية، 
ألنها من الفنانات القالئل التي تعطي 
الدور حقه، معبرا عن سعادته للتعاون 
معها تلفزيونيا من خالل مسلسل »ليلة 
عيد« بعد ان تعاون معها اذاعيا منذ 

سنوات طويلة.
واضاف قائال: مسلسل »ليلة عيد« 
يحمل بني طياته الكثير من االحداث 
التراثية، حيث  الرومانسية الشيقة 
انه عمل تراثي تنطل���ق احداثه منذ 
الس���تينيات وتوجد بها نقلة زمنية 
حاول���ت ان يكون مليئ���ا باملفردات 
الكويتية اجلميلة الغائبة حاليا عن 
االعمال الدرامية التي تعرض اآلن على 

الشاشة.
واشار الى ان العمل يقع في 30 حلقة 
وس���يعرض في شهر رمضان املقبل، 
خاصة ان هن���اك العديد من القنوات 
الفضائية ابدت رغبتها في ش���رائه، 
خاصة بعد أن ش���اهدوا البروموشن 
اخلاص به في مهرجان اخلليج لالذاعة 
والتلفزي���ون الذي اقيم ف���ي الفترة 
املاضية في العاصمة البحرينية املنامة، 
مشيرا الى ان امر شرائه يرجع للفنانة 
القديرة حياة الفهد التي ستبدأ تصويره 
قريبا بعد ان نختار له اللوكيشنات مع 
املخرج حسني ابل، حيث انه يحتاج 
للوكيشنات خاصة تتماشى مع احداث 

املسلسل.
يذكر ان املؤلف حمد بدر قد انتهى 
من كتابة مسلس���له اجلديد »حيتان 
وذئ���اب« الذي س���يعرض على قناة 
»الراي« ويجسد بطولته نخبة مميزة 
من جنوم اخلليج على رأسهم النجم 
القطري عبدالعزيز جاسم الذي لعب 
الذي  بطولة مسلس���ل »البارونات« 
حقق جناحا منقطع النظير في عيون 

عبدالعزيز جاسم في مشهد من »البارونات«اجلماهير اخلليجية والعربية.

الفنانة القديرة حياة الفهد املؤلف حمد بدر


