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الفنية

ممثلة قاع���دة تطرش 
مس���چات متدح فيها احد 
املخرجني بطريقة عجيبة 
وتوصف���ه باملب���دع بعد 
اليديد..  مارّزها في عمله 

سلميلي عاالبداع!

الفني���ني في  بع���ض 
مسلسل رمضاني يصور 
مش���اهده للحني شكلهم 
ناسيني انه الناس صاميني، 
احللوين طايحيّل�ه ردبول 

وسجاير.. واهلل عيب!

مسچات سجاير
منت���ج ومؤلف موجه 
إدارة  ش���كر خاص ملدير 
الفنية بوزارة  املصنفات 
اإلعالم في تتر مسلس���له 
اللي قاعد ينعرض احلني.. 

أموت وأعرف ليش؟

شكر

املعد علي حيدر مع جميل إقبال  )فريال حماد(املذيع أحمد املوسوي

مشاهد مميزة
اتصاالت »كنز FM« زادت بشكل كبير

مفرح الشمري
أكد منسق اتصاالت برنامج املسابقات »كنز 
FM« جميل إقبال أن نسبة االتصاالت التي تصل 
للبرنامج من خالل »املس����چات« ازدادت بشكل 
كبير منذ بثه من بداية الشهر الكرمي، مما يؤكد 
شعبية هذا البرنامج املوجه حصريا ملشتركي 
»زين« والتي خصصت جوائز قيمة للفائزين 
باملشاركة مع اجلهات الراعية له وهي »األنباء«، 
»آركو بالينو«، »منتزه خليفة السياحي«، »صالون 
كتوركت«، »ايه ون لتأجير السيارات«، »أطياب 
املرشود« والعديد من الش����ركات واملؤسسات 
الوطنية التي حرصت على املش����اركة في »كنز 

.»FM
وأضاف اقبال ان جميع املستمعني الذين بعثوا 
»املسچات« سيدخلون في السحب األسبوعي الذي 
سيتم بحضور مراقبي اإلعالن التجاري بوزارة 
اإلعالم وذلك الس����بت املقبل، حيث سيتعرف 
املستمعون على الفائز األول بسيارة »تشارجر« 

موديل 2010.
أداء جميل

امتدح املستمعون أداء »الذيب« أحمد املوسوي 
في البرنامج ووصفوه بأنه »أجمل« مقدم على 
محطة »كويت FM« وذلك لطريقته اجلميلة في 

.»FM جذب املستمعني للمشاركة في »كنز

بهدف الفوز بجوائزه المقدمة من »زين« و»األنباء« وعدد من الشركات

تقع أبراج الكويت في منطقة:  
أ ـ حولي

ب - دسمان
ج - اجلهراء

بشار جاسم

مشـاهد  هنـاك 
درامية تستحق الكتابة 
واإلشادة بها في أغلب 
الدراميـة  االعمـال 
وهنـاك  الرمضانيـة 
ممثلون أجادوا متثيل 
هذه املشاهد بحرفية 
عالية.. فقررنا ان نكتب 

عنهم في »مشاهد 

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

مباراة
 األيتام

المهدي والصفي

املشاهد  أقوى  من 
احلساسة في مسلسل 
»زوارة خميس« تلك 
الت����ي جتم����ع النجم 
حسني املهدي والنجمة 
فاطم����ة الصفي فهما 
يجسدان الشخصية في 
منتهى احلرفية وباقناع 
عال من خ����الل اغلب 
مشاهدهما، فتجدهما 
طبيعيني وغير متكلفني 
التمثي����ل.. براڤو  في 
خلريجي املعهد العالي 

للفنون املسرحية.

الفنان علي كاكولي م����ن اهم خريجي طلبة 
املعهد العالي للفنون املس����رحية واملمثلة فرح 
بدأت كطفلة بالفن وها هي تش����ق طريقها نحو 
النجومية. ويلتقي االثنان في اروع املشاهد املؤثرة 
في مسلس����ل »ليلة عيد« من خالل قصة حب لم 
تكتمل بسبب الظروف ونراهما في قمة االنسجام 

في جتسيد الشخصيات لولوة وغامن... براڤو.

يوميا نس���تمتع مبباراة متثيلية رائعة مدتها 45 دقيقة بني العديد من جنمات مسلسل 
»أميمة في دار األيتام« فكل ممثلة جتس���د ش���خصية مختلفة عن األخرى من حيث الشكل 

واملضمون.. فيا ترى من ستفوز بكأس الدوري؟

»ليلة« فرح  وكاكولي »عيد«


