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رمز الصيدلية هو الكأس و...

أ – الضفدع

ب – التمساح

ج – الثعبان

عّبر عن سعادته بعودة »المدينة الثلجية« بمنطقة الزهراء

أحمد إيراج يرفض الحياة البسيطة في »ظل البحر«

املس���رحية حتى يتمكنوا من 
االس���تمتاع بها، لذلك مت حجز 
مسرح جمعية تنمية املجتمع 
بالزه���راء في جنوب الس���رة 
وجتهيزه مبا يتناسب وراحة 
اجلمهور وتعرض املس���رحية 

عليه اآلن وسط اقبال كبير.
وزاد: أجس���د في املسرحية 
دور »صقر« أكبر األشقاء الذين 
يدخلون للمدينة الثلجية، حيث 
أواجه ملك الثلج الشرير وأقضي 
على شره وأنقذ اخوتي، مثمنا 
مشاركته للمخرج والفنان محمد 
احلملي وأحالم حس���ن وزينة 
كرم وعبداحملسن العمر وجميع 
أبطال املسرحية في هذا العمل 

الذي وصفه بانه متكامل.
 اجلدير بالذك���ر ان الفنان 
احم���د ايراج ش���ارك في فيلم 
»فرصة أخرى« حلسن عبدال 
وفي رمضان املاضي شارك في 
الفنان  مسلسل »املنقسي« مع 
الراحل غ���امن الصالح  الكبير 
واحمد جوه���ر وعبدالرحمن 
العق���ل وآخري���ن وكذل���ك في 
مسلسل »متلف الروح« مع غامن 
الس���ليطي وعبداحملسن النمر 
وزهرة عرفات وهيفاء حسني 
وفاطمة احلوس���ني، وعدد من 

النجوم.

سعادته بإعادة عرض مسرحية 
األطفال »املدينة الثلجية« في فترة 
عيد األضحى املبارك، وقال: أعتقد 
اننا نق���دم جتربة رائعة جتمع 
االستعراض والفنتازيا واإلبهار 
في آن، مشيرا الى انه عند توقف 
العروض في عيد الفطر املاضي 
طالبهم اجلمهور بإعادة عرض 

بعد تعاونه مع اجلناحي مخرج 
الفيلم في مسلسل »اجليران«، 
متمني���ا ان ينال »ظ���ل البحر« 
اعجاب املش���اهدين، خصوصا 
انه س���يعرض في دور السينما 
وكذلك سيشارك في املهرجانات 

السينمائية الدولية.
من جانب آخر، عبر ايراج عن 

املال، وآخرون.
وتابع: أن���ا الفنان اخلليجي 
الوحي���د املش���ارك ف���ي الفيلم 
بجان���ب جن���وم اإلم���ارات، ما 
يدفعن���ي الى تق���دمي أفضل ما 
الفيلم باملستوى  عندي ليكون 
املطلوب، ملمح���ا الى ان الفيلم 
هو جتربته الثانية في اإلمارات 

عبدالحميد الخطيب
كش���ف الفنان املتألق احمد 
انه قطع ش���وطا كبيرا  ايراج 
السينمائي  الفيلم  في تصوير 
اإلماراتي اجلديد »ظل البحر«، 
مش���يرا ال���ى ان الفيلم روائي 
طويل يتن���اول ع���دة قضايا 
انسانية حتدث في امارة رأس 
اخليمة، حيث يتطرق الى فكرة 
احلداثة وتأثيرها على العادات 
والتقاليد واجتاهات الش���باب 
في الوق���ت احلاضر وذلك من 
خ���الل عرض التغي���رات التي 
طرأت على املنطقة، وسلوكيات 

الناس فيها.
وأض���اف اي���راج قائال في 
تصريح ل� »األنباء«: أجسد في 
الفيلم ش���خصية شاب يتجه 
نحو املستقبل بكل صعوباته 
مفض���ال التطور عل���ى احلياة 
الناس  التي يعيشها  البسيطة 
في مجتمعه مبا فيها من متسك 
بالعادات والتقاليد، مشيدا بفريق 
الفيلم الذي يتكون معظمه من 
فنانني أجان���ب بقيادة املخرج 
اإلماراتي نواف اجلناحي، كما 
عّبر عن سعادته مبشاركة نخبة 
من الفنانني اإلماراتيني ومنهم: 
حسن رجب، عائشة عبدالرحمن، 
نيفني ماضي، بالل عبداهلل، عمر 

مفرح الشمري
كشف املشرف العام لبرنامج 
»ط���ب وتخّي���ر« علي حيدر 
ل�»األنب������اء« ان جوائز العيد 
ستك���ون مخصصة فقط لعمالء 
»زي����ن« طوال أيام عيد األضحى 
املبارك بينما مست���معو احملطة 
من عمالء »الوطنية« لهم احلق 
في املشاركة في البرنامج من 
خالل اجابتهم عن السؤال اليومي 
الذي خصصت له جوائز قيمة 
مقدمة من الشركات الراعية وهي 
»األنب���اء«، »زي���ن«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »كواليتي 
نت«، »أطياب املرشود«، »معهد 
كراون بالزا الصحي«، »ليموزين 
اخلرينج«، »اجلوثن غاليري«، 
»أكادميية اجلوثن«، باالضافة 
ال���ى ميديا ف���ون بلس اجلهة 

املنفذة للبرنامج.
واض���اف حي���در ان ه���ذا 
التوجه مت اتخاذه من قبل أسرة 
البرنامج وذلك العطاء فرصة 
أكبر ملش���تركي »زين« للتميز 
خاصة ان »زين«  من الشركات 

الراعية للبرنامج.
العام  امل���ش���رف  ومتن���ى 
علي حي���در الف���وز جل���ميع 
مستمعي كويت FM في هذ���ه 
ال����حلق���ات االس���تث���نائية 
التي اس��تطاعت ان تستقطب 
العديد من املستمعني في فترة 

وجيزة.

ليلة رعب

ح���رص مسرح السالم الذي 
يقدم هذه األيام مسرحية »ليلة 
رعب« على تقدمي تذاكر ملستمعي 
البرنام���ج حلض���ور عروض 
املسرحية في سينما غرناطة 
طوال أي���ام العيد ووجه مقدم 
البرنامج أحمد املوسوي شك���ره 
املت���مي���ز عبدالعزيز  للفنان 
املسلم على هذه الثقة متمنيا 
التوفيق والنجاح ملس���رحية 
»ليلة رع���ب« التي تعتبر من 
التي تس���تحق  املس���رحيات 

املشاهدة لفكرتها اجلميلة.

.. في مسرحية »املدينة الثلجية«

ايراج مع هيفاء حسني في مسلسل »متلف الروح«

احمد ايراج

عمالء الوطنية يشاركون من خالل السؤال اليومي

علي حيدر: جوائز العيد في »طب وتخّير« 
مخصصة فقط لمشتركي »زين«

)فريال حماد(املعد علي حيدر مع املذيع احمد املوسوي في البرنامج


