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مقدم���ة برام���ج صارت 
هاأليام ممثلة بعدما استغنوا 
عنها مس���ؤولني القناة اللي 
تشتغل فيها ألنها ما التزمت 
في العقد اللي بينها وبينهم.. 

زين يسوون فيچ!

انه  إنتاج يعتقد  مدير 
تعامله مع احد املخرجني 
البارزين راح يخلي املنتجني 
يطلبونه في اعمالهم الياية 
بس طلع اعتقاده اي شي.. 

احلمد هلل والشكر!

التزام طلب
ممثلة »حنت« على 
أحد املنتجني بأنها تشارك 
اليديدة  في مسرحيته 
بس هاملنت���ج رفضها 
ألن أداءه���ا ضعي���ف.. 

تستاهلني!

أداء 

)فريال حماد(»الذيب« احمد املوسوي املوسوي مع املعد علي حيدر   

بحضور مراقبي اإلعالن التجاري والشؤون المالية بوزارة اإلعالم

منيرة الصانع تفوز بـ »تشارجر« كنز FM الثانية

 مفرح الشمري
عبرت املستمعة منيرة 
الصانع عن فرحتها ملقدم 
برنام���ج »كنز FM« أحمد 
املوسوي بعد فوزها بسيارة 
الثانية في  »تش���ارجر« 
السحب األسبوعي الثاني 
الذي اجري بحضور عدد 
ادارة االعالن  من مراقبي 
التجاري والشؤون املالية 
بوزارة االع���الم، واصفة 
فوزه���ا باملفاج���أة غير 
املتوقع���ة نظ���را لالعداد 
الكبيرة من املس���تمعني 

املشاركني في البرنامج.
وأضاف���ت قائل���ة في 
مداخلته���ا الهاتفي���ة مع 
املوسوي انها للمرة األولى 
تفوز بسيارة في احد برامج 
املسابقات التي تبث على 
 FM موجات اثي���ر كويت
متمنية ألس���رة البرنامج 
كل تق���دم وازده���ار على 
هذا اجلهد املبذول لرسم 
االبتس���امة على ش���فاه 
املس���تمعني وخصوص���ا 

عمالء »زين«.

مفاجأة العيد

ذك���ر »الذي���ب« احمد 
املوسوي أن هناك مفاجآت 
سارة للمستمعني املشاركني 
ف���ي كن���ز FM وذلك في 
احللق���ات اخلاصة لعيد 
الفطر حي���ث إن اجلوائز 
س���تضاعف  اليومي���ة 
لتصل إلى 200 الف دوالر 
الفرص���ة ألكبر  إلتاح���ة 
عدد من املستمعني للفوز 
باجلوائز املقدمة من »زين«، 
»األنباء«،» أركوبالينو«، 
»فروت بوكيه رفلكشن«، 
»منتزه خليفة السياحي«، 
»صالون كتوركت«، »اطياب 
املرش���ود«، »معهد فندق 
ب���الزا الصحي«،  كراون 
»مطاع���م ك���راون بالزا« 
أنواعه���ا، »ايه  بجمي���ع 
ون لتأجير الس���يارات«، 
ال���ى »ميديا  باالضاف���ة 
فون بلس« اجلهة املنفذة 

للبرنامج.

أبوبكر سالم

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
م����ن المتوق����ع ان تطرح 
شركة »روتانا« في عيد الفطر 
الكبير   الفنان  ألبوم  المبارك 
أبوبكر س����الم الذي سيحمل 
عنوان »دروب مغلقة 2010« 
ويضم 8 أغنيات تم تسجيلها 
في استديوهات القاهرة تحت 

إشرافه.
 وقد تعاون ابو اصيل مع 
عدد من الشعراء الملحنيين 
حيث نفذ الموسيقى المايسترو 
أمير عبدالمجيد بمش����اركة 
الملحن وعازف العود الفنان 
عوض بن ساحب. هذا ويتوقع 
ان يصّور أبوبكر س����الم بعد 
عيد الفطر المبارك مباش����رة 
أول أعمال األلب����وم بطريقة 
المخرج  الڤيديو كليب م����ع 

جميل المغازي في القاهرة.
األلبوم يعتبر الثاني للفنان 
أبوبكر سالم مع روتانا بعد 
ألبومه األول »احتفل بالجرح« 
والذي طرح قبل 3 س����نوات 
ومنه أغنية »ال انت شمس« 
من كلمات الشاعر الراحل فايق 
عبدالجلي����ل وألحان الملحن 
الراح����ل عب����داهلل الراش����د. 
وفيه عمالن للشاعر حسين 
ف����ي أغنية »أحب  المحضار 
الفراق« وأغنية »ال قد صفالي«، 
أغنية »رغم الجفا« للش����اعر 
علي العوبثاني وألحان الفنان 

أبوبكر سالم.

»دروب« أبو بكر مغلقة

مونيا »أنثى الشاشة الخليجية«.. عشنا وشفنا!
 مفرح الشمري

غادرت الديرة مساء امس األول انثى الشاشة اخلليجية مونيا الكويتية متوجهة الى 
مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في املسرحية االجتماعية الهادفة »عشنا وشفنا« 
تأليف واخراج اسحاق عبداهلل اسحاق ومن انتاج عبداهلل املوسى وستعرض على 

مسرح ارض املعارض في مملكة البحرين أول أيام عيد الفطر.
حيث ستجس���د موني���ا دور البطولة فيها والتي من خالله���ا تدور احداث 
املسرحية التي ستتضمن العديد من اللوحات التمثيلية والغنائية في شتى 
القضايا االجتماعية التي يعاني منها الناس وذلك إليجاد حلول للمحافظة 

على الهوية اخلليجية من التقليد األعمى للغرب.
ومن جانبها عبرت مونيا ل� »األنباء« عن سعادتها للمشاركة في املسرحية 

اجلماهيرية خاصة أنها التجربة األولى لها على خشبة املسرح.
وأضافت: سعدت جدا بدعوة املنتج عبداهلل املوسى واملؤلف واملخرج 
اسحاق عبداهلل اسحاق للمشاركة باملسرحية خاصة بعد ان عرفت انها تدور 

حول بعض القضايا االجتماعية التي تخص املرأة وعملها السياسي.
ومتنت أنثى الشاش���ة اخلليجية أن تنال مشاركتها األولى في املسرح 

إعجاب اجلميع خاصة أنها ستغني فيها من خالل لوحاتها املتعددة.
يذكر ان عددا من جنوم الس���احة البحرينية يشاركون في املسرحية منهم 

الفنانة ابتسام العطاوي ووفاء مكي وعدد من الوجوه الشبابية.

مونيا

عاصمة مملكة البحرين:
أ ـ الدوحة

ب ـ املنامة
ج ـ الدمام

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

اخراج: نايف الكندري

توضيح
ورد في عدد امس خالل تصريح مت نش���ره للفنان محمد املسباح ان 
منصب���ه هو رئيس نقابة الفنانني واإلعالميني الكويتيني والصحيح أنه 
رئيس نقابة الفنانني الكويتيني العاملني  مبهن الفن واإلعالم، لذا اقتضى 

األمر التوضيح.


