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سندريال الشاشة العربية
 هو لقب الفنانة:

أ – يسرا

ب – سعاد حسني

كارول سماحة

أحمد املوسوي يتوسط سعود املسفر وعلي حيدر

 )فريال حماد(املوسوي في البرنامج

يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »زين« و»األنباء«

»طب وتخّير« يستقطب المستمعين للفوز بجوائزه القيمة
مفرح الشمري

يواصل البرنامج املسابقاتي 
»طب وتخّير« تقدمي جوائزه 
القيمة لعمالء »زين« في حلقاته 
االستثنائية التي تبث يوميا 
 »FM على أثير موجات »كويت
والتي وجدت إقباال كبيرا من 
مستمعي احملطة، خاصة بعد 
ان ضاعفت أسرة البرنامج قيمة 
اجلوائز لتكون أجمل »عيدية« 
لعمالء »زين« الراعي الرسمي 

لهذا البرنامج.

بابا حيدر

معد البرنامج علي حيدر، 
الذي أطلق عليه مقدم البرنامج 
أحمد املوس���وي لق���ب »بابا 
حيدر« جله���وده الكبيرة في 
إبراز هذا البرنامج ليكون من 
البرامج احملببة للمستمعني 
من خالل تنوع جوائزه طالبه 
املستمعون باإلكثار من هذه 
البرام���ج طوال ايام الس���نة 
ألنها برام���ج جميلة وخفيفة 
على »القلب« ألنها حتمل بني 
الكثير م���ن اجلوائز  طياتها 
القيمة التي قلما يجدونها في 
برامج اخ���رى، حيث وعدهم 
»بابا حيدر« من خالل احللقة 
املاضية بتق���دمي األفضل لهم 
دائما، وذلك بفضل اجلهود التي 
تقدمه���ا وزارة اإلعالم ممثلة 
 »FM بإدارة محط���ة »كويت

إلجناح هذا البرنامج.

أسلوب جميل

امتدح ع���دد من املتصلني 
على البرنامج األسلوب اجلميل 
الذي اتبعه مقدم البرنامج أحمد 
املوس���وي في هذه احللقات 
التي استقطبت  االستثنائية 
العديد من املستمعني للمشاركة 
فيه رغ���م انه���م متواجدون 
في املخيمات، حيث ش���كرهم 
املوس���وي على ه���ذا اإلطراء 
اجلميل، متمنيا ان يكون دائما 
عند حسن ظنهم ألنهم بالفعل 

»تاج راسه«.

موسيقات جميلة

طوال احللقات املاضية اختار 
املخرج سعود املسفر موسيقات 
جميلة تتماشى مع اجواء فرحة 
العيد، حيث وجدت هذه املوسيقات 
اإلش���ادة م���ن قبل مس���تمعي 
البرنام���ج وطالبوا باإلكثار منه��ا، 
باالضافة الى األغاني املختارة لعدد 
من جنوم الساحة، خاصة األغاني 
التي تكون أحلانها »نقازية« لتعم 

الفرحة في نفوس مستمعيها.
يذكر ان برنامج »طب وتخّير« 
يبث برعاي���ة »زين«، »األنباء«، 
»كواليتي ن���ت«، »منتزه خليفة 
الس���ياحي«، »أطياب املرشود«، 
ب���الزا الصحي«،  »معهد كراون 
»اجلوثن غالي���ري«، »أكادميية 
اجلوثن«، »ليموزين اخلرينج«، 
باالضافة ال���ى ميديا فون بلس، 
اجله���ة املنف���ذة للبرنامج التي 
خصصت العديد من اجلوئز القيمة 
التي تص���ل قيمتها الى اكثر من 
مليون دوالر موزعة على طول 

حلقات البرنامج.

كارول سماحة حائرة!
بيروت ـ بولين فاضل

بع���د أداء الفنانة كارول س���ماحة أغنية »خدني 
مع���ك« للفنانة الراحلة س���لوى القطريب في اطار 
برنامج »ديو املش���اهير«، جرى اتصال بينها وبني 
ملحن االغنية روميو حلود حيث استأذنته إلعادة 
تسجيل االغنية بصوتها فرحب كثيرا مبديا إعجابه 
بالطريقة التي أدت بها االغنية خالل البرنامج. الى 
ذلك، وقبل انشغالها في تصوير مسلسل »الشحرورة« 
للفنانة الكبيرة صباح، التزال كارول سماحة حائرة 
بني طرح أغنية جديدة منفردة من النوع الرومانسي 
من كلمات وأحلان س���ليم عس���اف وتصوير أغنية 

»حدودي السما« من ألبومها االخير.
 وتقول س���ماحة انها تخشى التأثير على رهجة 
األلبوم من خالل االغنية املنفردة، السيما ان اغنيات 

االلبوم التزال تلقى إقباال واسعا.


