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  ٧  نوفمبر ٢٠١٠ 

 مقدمة برامج شـــكلها مو  24 
واثقة مـــن نفســـها هاأليام 
قاعدة متدح الصحافة علشان 
«تتقـــرب» منها وميدحونهــا 
في تغطياتهـــم لبرنامجهــا.. 

اهللا يشفي! 

 ممثل «ابتلش» بعمره بعدما بّلغ 
أحد املخرجني انه في قناة عربية 
تبي تشتغل معاه، صاحبنا املخرج 
ما صدق خبر كل يوم قاعد يدقدق 
على هاملمثل بأوقــــات متأخرة.. 

تستاهل!

 أوقات تغطية
 ممثلة خليجية «شكرت» ربها 
انها ما اشتغلت مع أحد املنتجني 
اللي كان يحن عليها بعدما شافت 
معاناة زميلتها معاه النه رافض 
يعطيها فلوسها مع ان العمل خلص 

تصويره من زمان.. براڤو!

 شكر

 (فريال حماد) أسرة البرنامج في لقطة جماعية

 املذيع أحمد املوسوي

 «طب وتخّير» يضاعف جوائزه لمستمعيه

من «األنباء»، «زين»، «منتزه 
الســـياحي»، «اطياب  خليفة 
املرشود»، «كوالتي نت»، «معهد 
كراون بالزا الصحي»، «اجلوثن 
غاليري»، «اكادميية اجلوثن»، 
«ليموزين اخلرينج» وغيرها 
من الشركات التي حرصت على 
املشاركة في البرنامج املوجه 
جلميع املســـتمعني سواء من 

عمالء «زين» أو «الوطنية».

  بالك بيري وآي فون

  وعدت اسرة البرنامج بتقدمي 
مجموعة من أجهزة «البالك بيري» 
و«آي فون» في احللقات املقبلة 
خاصة التي يتزامن بثها في عيد 
االضحى حتى تكون اجمل «عيدية» 

يقدمها البرنامج ملستمعيه. 

 يبث أسبوعيًا على «كويت  Fm» برعاية «األنباء» و «زين»

 أعد باقة منوعة ترضي أذواق مختلف شرائح المجتمع

 مفرح الشمري املطرب الكبير عبدالكرمي عبدالقادر وكيل التلفزيون فوزي التميمي
التجـــاوب    حـــث 
الكبير من مستمعي 
«كويت FM» اســـرة 
برنامج املســـابقات 
«طب وتخّير» على 
مضاعفـــة جوائزه 
القيمة في احللقـات 
املقبلـــة وذلك بعد 
نســـبــة  ازديـــاد 
االتصـــاالت علـــى 
البرنامـــج بفتـــرة 
وجيـــزة االمر الذي 
بـــث احلمـــاس في 
نفوس اسرة البرنامج 
املكونـــة من املعدين 
علي حيدر وخديجة 
دشتي واملذيع النشط 
احمد املوسوي واملخرج 

سعود املسفر.

  تكثيف المسجات

املذيـــع احمد    طالـــب 
املوسوي جميع مستمعي 
محطة «كويت Fm» بتكثيف 
«مســـجاتهم» وذلك للفوز 
البرنامـــج املقدمة  بجوائز 

 المذيعة حنان الفرج

 تلفزيون الكويت لمشاهديه في «األضحى»: «عّيد ويانا»

 مفرح الشمري
  أعد تلفزيون الكويت باقة منوعة من البرامج الدينية 
والثقافية والترفيهية وذلك ضمن دورته البرامجية 
اخلاصة بعيد األضحى حيث حرص مسؤولوه وعلى 
رأسهم وكيل التلفزيون فوزي التميمي على أن تكون 
هذه الباقة البرامجية ترضي أذواق مختلف شـــرائح 
املجتمع الكويتي وتتالءم مع أهمية هذه املناسبة اجلميلة 
لتضيف جوا من البهجة والسرور في نفوسهم أثناء 

متابعتهم لبرامج التلفزيون في أيام العيد.

  برامج دينية

  وتضمنت الدورة اخلاصة العديد من البرامج واألفالم 
واملسرحيات التي ستبث طيلة فترة العيد خاصة ان 
هـــذه الدورة تنطلق مع نقل شـــعائر الوقوف بجبل 
عرفات وصـــالة الظهر من مكة املكرمـــة على الهواء 
مباشـــرة ونقل نفرة احلجيج من عرفات الى مزدلفة 
حيث يتخلل هذه الفترة برامج دينية أنتجت خصيصا 
لهذه املناسبة مثل برنامج «أيام ومعلومات» و«لبيك 
وسعديك» كما سيعرض في نفس اليوم الفيلم الديني 
«بالل مؤذن الرســـول» وفيلم «هجرة الرسول ژ». 
وحرص املسؤولون في التلفزيون على املشاركة بهذه 
املناسبة فقاموا بإنتاج برنامج لألطفال يحمل عنوان 
«عيال الديرة وماما أنيســـة» حتى تعم الفائدة على 
اجلميع. أما البرامج اخلاصة التي تتناول احتفاالت 

الدول اإلسالمية في هذه املناسبة فهناك ٤ حلقات من 
برنامج «بيتك» ستتحدث عن هذه اجلزئية من خالل 

استضافته العديد من سفراء هذه الدول اإلسالمية.

  زمن الفن الجميل

  بينما برنامج «رحلة عمر في زمن الفن اجلميل» 
سيستضيف في حلقة خاصة املطرب الكبير عبدالكرمي 
عبدالقادر الذي سيتحدث عن مشواره الفني وسيعرض 

هذا البرنامج في سهرة ثاني أيام العيد.
  ولم ينس التلفزيون برامج املسابقات حيث خصص 
برنامج «عّيد ويانا» الذي تقدمه املذيعة حنان الفرج 
ليجوب األسواق ويطرح على مرتاديها أسئلته للفوز 
بجوائزه القيمة. أما عن باقة األفالم التي ستعرض في 
العيد فهي «املشبوه»، «أنا والعذاب وهواك»، «احلالل 
يكسب»، بينما هناك ٧ مسرحيات محلية وعربية ستبث 
على شاشة الفضائية الكويتية والقناة األولى وهي: 
«الرجل الذئب» بطولة عبدالعزيز املسلم وعبدالرحمن 
العقل، «باي باي عرب» بطولة عبداحلسني عبدالرضا 
وحياة الفهد، «طماشـــه» بطولـــة عبدالعزيز احلداد 
ومحمد السريع، «هوامير األسهم» بطولة عبدالعزيز 
جاسم، هيفاء حسني، «أسعد سعيد في العالم» بطولة 
سمير غامن وابراهيم سعفان، «ممثل الشعب» بطولة 
ســـعد الفرج وخالد النفيسي، «سوق شرق» بطولة 

عبدالعزيز املسلم وانتصار الشراح. 


