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وعدهم بجوائز قيمة مقدمة من الشركات الراعية

الموسوي لمستمعي »طب وتخّير«:  عيدكم مبارك
تبرز أهمية التعليم لدى األطفال

»عصابة عزوز« تبتعد عن اإلسفاف في الدعية

مفرح الشمري
بعد النجاح اجلماهيري الذي 
حققته مسرحية األطفال »عصابة 
عزوز« في عيد الفطر املاضي قرر 
القائمون عليها إعادة عرضها في 
عيد األضحى املبارك على خشبة 
مس���رح احتاد املبارزة مبنطقة 
الفرصة  الدعية وذل���ك إلتاحة 
للجمهور لالستمتاع بهذا العمل 

الرائع.
وتدور أحداث املسرحية حول 

مجموع���ة من الطلبة في احدى 
املدارس لكل واحد منهم حلم يود 
ان يحققه وحتدث مواقف كوميدية 
بينهم بعيدة عن اإلسفاف وذلك 
لتوصيل فكرة املسرحية لألطفال 
والتي تتمحور حول ابراز أهمية 
التعليم في حياتهم مهما كانت 
الصعوبات التي يواجهونها ألنه 
بالعلم يصل اإلنسان ملا يريده 

ويحقق أحالمه.
اجلميل في املسرحية هو ان 

جميع النجوم الشباب املشاركني 
فيها بأعم���ار متقاربة ما جعل 
أحداثها مقنع���ة للطفل خاصة 
في ظل وجود التكنولوجيا التي 

غزت البيوت.
يذكر ان املسرحة من تأليف 
الش���اب فهد العليوة الذي كتب 
املسلسل الناجح »ساهر الليل« 
ومن اخ���راج أس���امة املزيعل 
ويجسد ش���خوصها نخبة من 
الش���باب وهم محمود  النجوم 

بوش���هري، عبداهلل بوشهري، 
حس���ن املهدي، هيا عبدالسالم، 
محمد الرمضان، صمود، وجنما 
ستار أكادميي عبدالعزيز األسود 
وابراهيم دشتي باالضافة الى فرح 
وعضوة فرقة مس���ك الكويتية 
ش���هد، وصمم ديكورها قاسم 
الش���ليان وزينب دشتي بينما 
تصدى لصياغ���ة أحلان أغاني 
املسرحية وتنفيذها امللحن الشاب 

عبداهلل سالم.

مفرح الشمري
هنأ »الذيب« احمد املوسوي مس����تمعي برنامجه املسابقاتي »طب 
وتخّير«، الذي يعده علي حيدر وخديحة دشتي ويخرجه سعود املسفر، 
بحلول عيد االضحى املبارك واعدا اياهم بجوائز قيمة مقدمة من الشركات 
الراعية وهي: »األنباء، زين، منتزه خليفة السياحي، كوالتي نت، اطياب 
املرشود، معهد كراون بالزا الصحي، ليموزين اخلرينج«، باالضافة الى 
»ميدي����ا فون بلس« اجلهة املنفذة للبرنامج الذي يبث يوميا عبر اثير 

موجات كويت FM طوال ايام العيد وااليام التي تليها.

وعد الحر

ووعد املوسوي املستمعني بجوائز قيمة وثمينة تقدم لهم في حلقات 
»العيد« االس����تثنائية خاصة بعد ان فتح املشرف العام على البرنامج 
علي حيدر »اجلربة« للمشاركني الذين سيحالفهم احلط في الظهور على 
الهواء بعد ان يختارهم »كمبيوتر« البرنامج عشوائيا باشراف جلنة 

من االعالن التجاري واالدارة املالية في وزارة االعالم.

فالشات خاصة

من جانبه جهز املخرج سعود املسفر عددا من الفالشات »الفرايحية« 
التي تتماشى مع اجواء »العيد« باالضافة الى مقاطع جميلة من املسلسالت 
الكويتية الشهيرة لرسم االبتسامة على محيا مستمعي كويت FM سواء 

كانوا من عمالء »زين« أو »الوطنية«.

تكثيف المسجات

اما املشرف العام على البرنامج علي حيدرفطالب املستمعني بتكثيف 
»مسجاتهم« لعل وعسى يفوزون بجوائز البرنامج القيمة التي ستزداد 
في احللقات املقبلة بشكل ال يوصف وخصوصا ان حريص على اسعاد 

جميع مستمعيه دون استثناء.

يقول المثل:
اللي ما يعرف الصقر...

أ- يقليه
ب- يشويه

ج – يبيعه
نقابة الموسيقيين تجمد عضوية أصالة لحين حضورها

أكد املوسيقار منير الوس���يمى نقيب املهن 
املوسيقية أن أصالة جتمدت عضويتها في نقابة 
املهن املوس���يقية حتى حتضر إلى مقر النقابة 
وتوضح موقفها جتاه ما هو منسوب إليها من 
سب نقابة املوسيقيني والذي اعتبره إهانة ملصر 
كلها وكذلك التجاوز في حق موسيقار كبير مثل 
حلمي بكر وهو رمز، أما عدم اعتبارها باستدعاء 
النقابة للتحقيق معها فشدد الوسيمي انه إساءة 
أكبر وتساءل قائال: ال أدرى كيف تعيش فنانة 

في مصر وتشتم البلد الذي يؤويها.

واض���اف الوسيمي في تص���ريح ل� »ال���يوم 
السابع«: نح��ن في نق���ابة املوس���يقيني نتعامل 
م���ع أص���الة كأنها مصرية وليس على اعتبار 
أن���ها مطربة س������ورية وق���د أخذت من مصر 
جناحا وتقديرا وف��لوس���ا أكث���ر مما منحه لها 
بلدها س�����ورية فه���ل يكون ه���ذا في النهاية 
ج����زاء البلد ال���ذي يؤويه���ا، أن���ا أش���هد أن 
ح��لمي بكر ه��و الذي اكتشف أصالة ووق���ف 
ب��جانبه����ا في بداية حياتها عندما لم يكن أحد 

يهتم بها.

)فريال حماد(اسرة البرنامج في لقطة جماعية هيا عبدالسالم محمود وعبداهلل بوشهري

اصالة نصري


