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نوافذ 
رمضانية منوعاتفنية

»حبابة« وقصص 
ألف ليلة وليلة

مسلس���ل »حبابة« فكرته مأخوذة من قصص ألف ليلة 
وليلة، حيث تقوم اجلدة مرمي الغضبان رحمها اهلل بروايتها 
حلفيدتيها وهو مسلس���ل حقق شهرة واسعة في الكويت 
واخلليج وشهد جنومية أكثر من جنم اليزالون مستمرين 

في عطاءاتهم الفنية.
بطولة مرمي الغضبان )رحمها اهلل(، حياة الفهد، محمد 
املنصور، جاسم الصالح، غامن الصالح، هدى حسني، خليل 
اسماعيل )رحمه اهلل(، هيفاء عادل، ابراهيم احلربي، احمد 
الضرمان، منصور املنصور، احمد الصالح، فيحان العربيد 

)رحمه اهلل(، وآخرين.

أعمال
تنسى ال

إعداد: مفرح الشمري
هناك اعمال ال تنسى مهما دار الزمن والتزال راسخة في عقول املشاهدين 
ألنها حتمل بني طياتها الكثير من املعاني التي رمبا لم جندها في األعمال احلالية.. 

من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال حتى تظل خالدة:

منيرة عاشور:
 »ما يطلبه المشاهدون« قربني من الناس

أكدت أنها ال تنسى فضل »أغلى الناس«

زاوية نس�لط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بس�ببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقط��ة تح����ول

مفرح الشمري
التزال اإلعالمية منيرة عاشور تتذكر بكل فخر النجاح الذي حققه 
برنامجها املنوع »ما يطلبه املشاهدون« وذلك لتميز فقراته وتعتبره 

نقطة حتول كبيرة في حياتها اإلعالمية. 
تقول منيرة : برنامج »ما يطلبه املشاهدون« من البرامج التلفزيونية 
احملببة لقلبي والذي قربني من الناس أكثر واجلميل ان الناس حتى 
هذه اللحظة يتذكرونه ويطالبونني بإعادته ألنه من البرامج الناجحة 
والتي ميزت تلفزيون الكويت وأنا أشعر باحلنني له كثيرا كلما عادت 

بي الذاكرة لتلك األجواء اجلميلة التي أعيشها وأنا أقدم حلقاته.
وعلى الرغم من ان »ما يطلبه املش���اهدون« حقق لإلعالمية منيرة 
عاشور الش���هرة تلفزيونيا اال انها لم تنس برنامجها اإلذاعي »أغلى 
الناس« الذي تعتبره من أغلى برامجها اإلذاعية التي قدمتها عبر أثير 
موجات اإلذاعة ألنها ساعدت الكثير من املشاركات فيه على حل مشاكلهن 
مع أسرهن بأسلوب جميل وبعيد عن التصنع ولذي استمر بثه لفترات 

طويلة حقق من خاللها الشهرة في الكويت واخلليج.


