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منتج طلع بغفلة من الزمن 24
مظبط ربع���ه والكومبارس 
في عمله اللي ُيعرض احلني 
وكاشت بالنجوم اللي معاه.. 
مقيوله اللي ما يعرف الصقر 

يشويه!

ممثلة ما »سلمت« من ظلم 
أحد املنتج���ني بعدما هضم 
حقها في مقدمة مسلس���له 
اليدي���د، مع انه���ا أقدم من 
املمثالت اللي مدلعهم بعمله.. 

اهلل يعينچ!

تظبيط ظلم
مذيعة في اإلذاعة هااليام 
قاعدة تتحچى في برنامجها 
املنوع بنفس ش����ينة وچنها 
مجبورة على تقدمي هالبرنامج.. 
يبه اذا مالچ خلق شكو رازه 

ويهچ بهالبرنامج!

مجبورة

عبدالعزيز احلشاش

علي حيدر )فريال حماد(نايف الكندري

مشهد من مسلسل »أيام الفرج«

الحشاش: »أيام الفرج« أوّله بسيط وآخره معقّد
البريكي ومش����اري البالم ونخبة من النجوم 

ومن إخراج جمعان الرويعي.
من جانب آخر قال احلشاش: لقد تشرفت 
بالتعاون مع ش����ركة »تارا« القطرية لإلنتاج 
الفني في مسلسل »خيوط ملونة« الذي يعرض 
على شاشة تلفزيون »دبي« ويشارك فيه نخبة 
من جنوم اخلليج ومنهم: عبدالعزيز جاس����م 
واسمهان توفيق وهبة الدري وزهرة عرفات 

وناصر محمد وآخرين.
واس����تطرد: لقد واجه املسلس����ل ظروف 
عصيبة صادفت مشوار تصويره وتكمن في 
وفاء شقيق الفنان عبدالعزيز جاسم وايضا 
ش����قيق الفنانة جنوى القطري����ة مما اضطر 
العاملني على املسلسل إليقاف التصوير عدة 
أيام إال ان����ه يعتبر من األعمال املتكاملة التي 

أراهن على جناحها هذا العام.
وزاد: مت صياغ����ة القصة برؤية رائعة من 
املخرج منير الزعبي لكي نسلط الضوء على 
قضية صراع الطبقات في املجتمع اخلليجي 
وطبيعة التعامل بني الطبقة الغنية والطبقات 

الفقيرة.

تلفزيون »الراي« يوميا الساعة ال� 4 والنصف 
عصرا قبل اإلفطار وهو من بطولة نخبة من 
جنوم الدراما منهم: غامن الصالح واس����مهان 
توفيق وباس����مة حمادة وخال����د أمني وخالد 

عبدالحميد الخطيب
عّبر الكاتب الش����اب عبدالعزيز احلشاش 
عن سعادته باألصداء اجليدة التي جاءته عقب 
عرض احللقة األولى ملسلسل »ايام الفرج« على 
شاشة تلفزيون »الراي« معتبرا ان املسلسل 
هو محاولة للخروج عن إطار التكرار والنمط 
السائد في األعمال الدرامية اخلليجية، وقال: 
»ايام الفرج« يختلف عن بقية األعمال الدرامية 
األخرى السيما ان قضيته الرئيسية بسيطة 
ولكنها س����تأخذ منحى آخر في نهاية الشهر 
الفضيل ل����ن يتوقعه اجلمهور مما يؤدي الى 

تعقد األحداث.
وأضاف: الفكرة مبنية على سؤال واحد: هو 
ماذا لو ارتكب الشخص النزيه خطأ ما؟ وكيف 
يخفي فعلته؟ وهل الظروف ستساعده إلخفاء 
خطأه أم ستقف حائال أمامه وينكشف املستور؟ 
ملمحا الى ان العمل فيه العديد من القصص التي 
تعتمد على شد املشاهد والتشويق باإلضافة 
لبعض األلغاز التي ستثير فضول اجلمهور ومن 

ثم يتابعون العمل للنهاية ملعرفة احلل.
وتابع: املسلسل يعرض يوميا على شاشة 

بعد مواجهة »خيوط ملونة« لظروف عصيبة قبل العرض

40 فائزًا بجوائز »كنز FM« في حلقته األولى

مفرح الشمري
احللق���ة األولى من برنامج 
املس���ابقات »كن���ز FM« الذي 
تع���ده خديجة دش���تي وعلي 
حيدر ويخرجه نايف الكندري 
ويقدمه »الذيب« احمد املوسوي 
وصل���ت جوائزها الى 50 ألف 
دوالر وزعت على 40 مستمعا 
من مشتركي »زين« بحضور 
مراقبني م���ن االعالن التجاري 
بوزارة االعالم وستزيد القيمة 
في حلقة الليلة لتصل الى 80 
ألف دوالر، وذلك تقديرا وعرفانا 
من أس���رة البرنامج واجلهات 
 »FM الراعية ملس���تمعي »كنز
الذي يحمل بني طياته العديد من 

املفاجآت في دورته اجلديدة.

نصيحة

وجه »الذيب« أحمد املوسوي 
نصيحة ملس���تمعي البرنامج، 
خصوصا مشتركي »زين« بأن 
يكونوا مس���تعدين لظهورهم 

عل���ى الهواء بع���د أن يبعثوا 
مبسجاتهم للبرنامج، وذلك ألن 
»كمبيوتر« البرنامج سيلتقط 
أرقامهم على وجه السرعة للفوز 
بإحدى جوائز البرنامج املقدمة 
من عدة ش���ركات ومؤسسات 
وطنية ومنها: »زين«، »األنباء«، 
»منت���زه خليفة الس���ياحي«، 
»صال���ون كتوركت«، »أطياب 
املرشود«، »معهد فندق كراون 
الى  بالزا الصحي«، باالضافة 
»مطاعم كراون بالزا« و»ايه ون 

لتأجير السيارات«.

إثارة وتشويق

ووعد »الذيب« أحمد املوسوي 
املستمعني بحلقات حتمل بني 
طياته���ا االثارة والتش���ويق، 
مؤكدا أن أس���رة برنامج »كنز 
FM« تعش���ق »التح���دي« في 
تقدمي االفضل ملستمعي محطة 
»كويت FM« خصوصا مشتركي 

»زين«.

يبث عبر »كويت FM« برعاية »األنباء« و»وزين« وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية

ال يلدغ مؤمن من جحر:
أ ـ أبدا

ب ـ مرتني
ج ـ الكافر
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