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مقدمة برامج إذاعية »حنت« 
التلفزيون بعدما كانت  لبرامج 
الظهور على الشاش���ة  رافضة 
بس غيرت رأيها ألنه جمهورها 
 يبيها بالتلفزيون مثل ما تقول.. 

ودي أصدق!

رفض
مخ���رج خليجي بعدما جمع 
خبرته من تعامله مع مخرجني 
آخرين، هاأليام ميشي ويسولف 
عن رؤيته اإلخراجية في مسلسل 
رمضان���ي واللي كان���ت برايه 

مميزة.. خير إن شاء اهلل!

رؤية
الفتنة بني  مذيع����ة أش����علت 
زميالتها بعد مش����اركتها لهن في 
تقدمي برنامج منوع واملصيبة ان 
املسؤولني عن هالبرنامج عارفني 
بس مطنشني«.. مقيولة إذا حبتك 

عيني ما ضامك الدهر!

فتنة

تشرف عليها وزارة اإلعالم

»FM لجنة فرز خاصة بالسحب األخير لـ »كنز

مفرح الشمري
العام لبرنامج  كشف املشرف 
»كنز FM« علي حيدر ل� »األنباء« 
ان هناك جلنة من قبل وزارة اإلعالم 
ستقوم بفرز األرقام املوجودة في 
كمبيوتر البرنام����ج، وذلك لعمل 
كشوفات بها لتدخل السحب األخير 
للبرنامج الذي سيكون السبت املقبل 
حتى ال يظلم أحد من مستمعي »كنز 
FM«، خصوصا عمالء »زين«، مشيرا 
الى ان هذه اللجنة ستشرف بشكل 
كلي على عملية السحب مثلما فعلت 
في الس����حوبات ال� 4 التي أجرتها 
على مدى حلقات البرنامج، حيث 
نال أصحاب األرقام الفائزة سيارة 
من نوع »تشارجر« موديل 2010 
مقدمة من اجلهة املنفذة للبرنامج 

»ميديا فون بلس«.

العيادي تتواصل

وبخص����وص »العيادي« التي 
يقدمها »كنز FM« ملستمعيه ذكر 
حيدر انها موج����ودة حتى نهاية 
البرنامج، حيث سيمنح كل متصل 
يظهر على الهواء مبلغ 30 دوالرا، 
باالضافة الى جائ����زة رقمه الذي 

س����يختاره واملقدمة من اجلهات 
الراعية وهي »زي����ن«، »األنباء«، 
»منتزه خليفة السياحي«، »فروت 
بوكيه رفلك����س«، »اركوبالينو«، 
»صالون كتوركت«، »ايه ون لتأجير 
السيارات«، »معهد فندق كراون بالزا 
الصح����ي«، »مطاعم فندق كراون 
بالزا بجمي����ع أنواعها«، باالضافة 

الى »أطياب املرشود«.

آي فون مطلوب

إحدى املتصالت طلبت من مقدم 
البرنامج أحمد املوسوي ان تكون 
جائزتها جهاز »آي فون« فرد عليها 
قائال: خليني آخذه باألول وبعدين 

أعطيچ هاجلهاز هدية.

جهود كبيرة

منسقو االتصاالت بالبرنامج 
إقب����ال ورامي الش����عار  جمي����ل 
ومحمود عطي����ة يقومون بجهود 
كبيرة لتنسيق اتصاالت املستمعني 
وظهورهم على الهواء، األمر الذي 
أشاد به عدد من املتصلني، متمنني 
لهم كل التوفيق والنجاح في إجناز 

مهمتهم.

أحمد املوسوي مع املعد علي حيدر في البرنامج

عدد حجات الرسول ژ:
أ ـ 5 حجات

ب ـ 3 حجات
ج ـ حجة واحدة

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

اخراج: نايف الكندري

ينطلق 29 الجاري تحت شعار »سينوغرافيا المشهد المسرحي«

»أيام عمر الخيام« في مهرجان أيام المسرح للشباب السابع
مفرح الشمري

اسفرت نتائج اللجنة الفنية 
العروض  لمشاهدة واختيار 
المس���رحية التي ستخوض 
المسابقة الرسمية لمهرجان 
ايام المسرح للشباب السابع، 
عن اختيار 7 عروض مسرحية 
وهي »خارج الميزان« لفرقة 
المسرح الكويتي، »ايام عمر 
الخيام« لفرقة مسرح لوياك، 
»مجلس الش���ياطين« لفرقة 
الحشاش جروب، »الفارس 
وأميرة الغابة« لفرقة الجيل 
الواع���ي، »المكي���د« لفرقة 
العربي،  الخلي���ج  مس���رح 
»الزوال الثاني« لفرقة مسرح 
مراكز الش���باب، و»المركب« 
لفرقة المعهد العالي للفنون 

المسرحية.
وضمت لجن���ة االختيار 
الكاتب المسرحي بدر محارب 
»رئيسا« والفنان خالد أمين 
ود.خليفة الهاجري والمخرج 

عبدالعزيز صفر.
من جانب آخر، أكد مدير 
المهرج���ان المخرج عبداهلل 
عبدالرسول ان حفل االفتتاح 
الذي س���يقام في 29 الجاري 
سيشهد تكريم مجموعة من 
الفنانين الذين لهم اسهامات 
المسرحي  الشأن  كبيرة في 
الكويتي، ومن ابرز المكرمين 
الكات���ب المس���رحي الكبير 
الترك���ي والفنان  عبداألمير 
القدير عبداهلل الحبيل والفنان 
القدير خالد العبيد والفنانة 
القديرة هيفاء عادل ومجموعة 
اخرى سيتم تكريمهم في حفل 
افتتاح المهرجان الذي ينطلق 
تحت شعار »س���ينوغرافيا 

المشهد المسرحي«.
واشار عبدالرسول الى ان 
هدف الهيئة العامة للشباب 

والرياضة من ه���ذا التكريم 
ه���و التواصل م���ع االجيال 
المسرحية والتعريف بالدور 
الذي ق���ام به المكرمون عبر 

العقود الماضية.
انش���طة  وبخص���وص 
الدورة الس���ابعة للمهرجان 
ذك���ر عبدالرس���ول ان هناك 
عدة انشطة ثقافية وفكرية 
النقاشية  الحلقة  اقامة  منها 
المس���رحية الش���بابية بعد 
انتهاء اي عرض مس���رحي 
مشارك بالمسابقة الرسمية، 
حيث تهدف هذه الحلقة الى 
الش���باب المسرحي  تعويد 
على المحاورة والتعبير عن 

افكارهم المسرحية.
واضاف قائال: ستش���هد 
المرك���ز االعالمي  انش���طة 
للمهرجان عدة برامج من اهمها 
الندوة الفكرية المتعلقة بشعار 
المهرجان وهو »سينوغرافيا 
المشهد المسرحي« والحوار 
المسرحي حول تجربة مسرح 
الشباب بعد مرور ثالثين عاما 

على تأسيسه.
 واوض���ح أن المهرج���ان 
يمنح 13 جائزة تعلنها لجنة 
 التحكي���م في حف���ل الختام 
حيث خصصت الهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة مبالغ 
نقدي���ة مجزية ل���كل جائزة 
وذلك تش���جيعا منها ودعما 
 للشباب المسرحي كما تمنح 
فرقة مس���رح الجيل الواعي 
الس���نوية ألفضل  جائزتها 
ممثلة واع���دة وتمنح فرقة 
الحشاش جروب المسرحية 
المهرج���ان  ف���ي  جائ���زة 
ألفضل استعراض مسرحي 
بالمهرجان، موضحا ان جميع 
هذه الجوائز ستخضع لقرارات 

لجنة التحكيم بالمهرجان.

بدر محارب
علي اخلوار راشد املاجد

مشهد من مسرحية »أيام عمر اخليام«

عبداهلل عبدالرسول

راشد الماجد والخوار يطرحان »اللغز«

ايالف: قدم الشاعر اإلماراتي علي اخلوار 
اغنية جديدة من قصائده للفنان السعودي 
راشد املاجد الذي قام بأدائها وطرحها عبر 
بشكل  واخلليجية  االماراتية  االذاع��ات 
الناصر  الكويتي فهد  »منفرد« من أحلان 
وتوزيع موسيقى حملمد صالح، وحملت 
عنوان »اللغز« حيث مت تسميتها بذلك النها 
حتمل بني ابياتها الشعرية اسم شخصية 
التي  القصيدة  أبيات  الشاعر بني  اخفاها 

يقول فيها:
وافني ناس  الوفا  دنيا  في  رافقت 

ينقال احلق  ولكن  ونعم..  كلهم 
ماليني تسوى  الرّجال  رفقة  لو 

رّجال.. مبليون  عيني  في  رفقتك 
سنني من  واحد  ميتني  انا  رافقت 

االحوال كل  على  ثالثمية  وميكن 
اربعة رجال باقني واللي صفوا لي 

البال انته.. والبقية على  واحد هو 
الثالثني حدود  في  عمرك  كان  لو 

الفال طيب  يا  وقفات  لك  لكن 
الثمانني في حنكتك كّنك في عمر 

اجيال تسبق  العطا  بثالثني  وانت 
والزين الطيب  يثمن عشرة  واحد 

امثال عشرة  الوفا  وقفات  ويرد 

املوازين كل  وفيت  ال��ذي  وان��ت 
واسقيت من غيم السخا ورد اآلمال

عني شافته  ما  لغز  بحروفي  انت 
وانته في عمري حل لو ضاق بي احلال

ماليني حياتي  في  اخسر  لو  وانا 
رجال.. مبليون  رجل  معي  يكفي 

وتأتي هذه االغنية ضمن االغنيات المنفردة 
الكثيرة التي بات يطرحها الماجد عبر االذاعات، 
والتي بسبب نجاح معظمها تتم عملية تأجيل 
مالمحه  تعرفه  لم  الذي  المتكرر،  ألبومه 
 الموسيقية رغم وجود عدد كبير من االغنيات 
التي تنتظر وضع صوتها عليه،  الجاهزة، 
توزيعها  تنفيذ  وتم  ملحنة  انها  خاصة 

الموسيقي.
انه يعد مجموعة  الخوار  اكد  من جهته 
الخليج  من االغنيات باصوات كبار فناني 
خالل  بطرحها  سيقوم  العربي،  والوطن 
موضحا  اش��ع��اره،  م��ن  المقبلة   الفترة 
واغنية  قصيدة  بنجاح  الكبيرة  سعادته 
الفنان االماراتي حسين  »الطير« بصوت 
الجسمي الذي طلبها لتكون ضمن اغنيات 
البومه المقبل، اال ان الخوار رأى نجاحها قبل 
ان تطرح بصوته، فآثر ان تطرح منفردة لتكون 

متواجدة بين الجمهور في اقرب وقت.

)فريال حماد(


