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ممثل ش����اب »حمد« 
ربه بعد ما ابتعد عن احد 
املنتجني اللي قاعد يشوه 
ص��ورته في الساحة ويفكر 
احل��ني ف�ي مقاض���اته..

زين تسوي!

مطرب خليجي »سعيد« 
وايد بعد ما وعدته ممثلة من 
نفس جنسيته بأن راح يكون 
شريكها في شركة انتاجها 
اللي تبي تسويها في الديرة.. 

خير ان شاء اهلل!

تشويه إنتاج
ممثلة »شهدت« زور 
على زميلة لها علشان تاخذ 
دورها هاأليام متضايقة 
النه املنتج طردها بعدما 
كشف احلقيقة.. من عاش 

باحليلة مات بالفقر!

حيلة

خالد البذال

فريقا محطة املارينا ومكس اف ام في اليوم املفتوح

جانب من العاملني في محطة مارينا يتبرعون بدمهم

متابعة من املعدة شعلة القرشي والنجم محمد الدغيشم لعملية التبرع

مسلسل »سوالف طفاش« 

كوميدي على قناة »سما دبي« في رمضان

يعرض تسجياًل لحفل إعالن التلفزيون لبرامجه الرمضانيةإليمانها بأهمية الدور اإلنساني الذي تلعبه وسائل اإلعالم

»سوالف طفاش«.. هموم خمسينيات القرن الماضي

»نيوزيكا« منيرة عاشور مع خالد البذال الليلة105 متبرعين في حملة »المارينا« للتبرع بالدم

خالد حسين
اميانا منها بأهمية الدور 
الذي يجب ان  االنس���اني 
تلعبه وسائل االعالم على 
اختالف صوره���ا نظمت 
اذاعة مارينا fm وشقيقتها 
ميكس fm يوم عمل مفتوحا 
من اجل التبرع بالدم، شارك 
فيه فريق العمل باحملطتني 
الى املس���تمعني  باالضافة 
الراغب���ني باملش���اركة في 
حمل���ة التبرع بالدم حيث 
الى بنك  حتولت احملط���ة 
دم ي���وم االربعاء املاضي، 
ابتداء من الساعة 10 صباحا 
حتى ال� 5 عص���را، وذلك 
بالتع���اون مع بن���ك الدم 
وقامت احملطت���ان بحملة 
دعائية عن طريق بث اعالن 
خاص للمستمعني الراغبني 
التبرع، واس���تضاف  في 
برنامج الديوانية فريق بنك 
الدم، وحققت احملطة اكبر 
ع���دد متبرعني ليوم واحد 
وهو 105 متبرعني بتأكيد 

من فريق بنك الدم.
اجلدير بالذكر ان محطة 
املارينا قامت بالعديد من 
احلمالت االعالمية لعدد من 
القضايا الشعبية والتربوية 
وذل���ك النها محطة تبحث 
عن اسعاد مستمعيها بشتى 
الطرق والوقوف معهم في 
قضاياهم من خالل برامجها 
التوعوي���ة واملنوعة التي 
تتركز دائما في ايجاد حل 
التي يتم طرحها  للقضايا 

في هذه البرامج.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يجسد املسلسل الكوميدي الشعبي »سوالف طفاش« 
بقصصه املنفصلة وبش����خصياته الثابتة، األجواء 
العامة للحياة اخلليجية في الفترة ما بني األربعينيات 
واخلمس����ينيات من القرن املاضي، في الوقت الذي 
ال تعكس في����ه احللقات اي قصص واقعية باملعنى 

املفهوم، بينما تتجلى ايحاءات املاضي.
وان كانت بعض قص����ص احللقات متثل حاالت 
غير محسومة من اإلسقاطات على الوضع احلالي، 
اال ان فرز املسلسل ميثل بوضوح األفكار املستوحاة 
من طبيعة احلياة الشعبية القدمية التي متيزت بها 

دول اخلليج العربي بشكل عام.
كما ان شخصيات املسلسل الرئيسية تتمثل فيها 
البس����اطة والعادات والتقاليد املتوارثة، حيث تأتي 
شخصية »طفاش« العشرينية بذلك القالب الذي سمح 
لها بارتداء عباءة هموم تلك املرحلة والتعاطي معها 
بظرافة، حيث سيتابع اجلمهور على قناة »سما دبي« 
»طفاش« الفتى احلالم الذي يس����عى للحصول على 
وظيفة كي يستطيع الزواج من »عذاري« ابنة جاره 
حالق الفريج، وذلك مبساعدة صديقه الوفي »جسوم« 
لكن لألسف تأتي النتائج عكسية على الدوام فيقعان 
في املشاكل واملقالب مع أهل الفريج »احلي«، كالبقال 
»احلاج مكي«، أو مع راعي العمارة »احلاج صقر« ومع 
»غلوم اخلباز«، وفي حال احتاجا الى مش����ورة فإن 
»بوداود« صاحب املقهى الشعبي موجود ليروي لهما 

قصصه التي ال تخلو من التشويق واخليال.
هذا الى جانب العديد من الش����خصيات الثانوية 
وضيوف احللقات الذين يسعون الى رسم االبتسامة 
على شفاه املشاهدين لهذا العمل الذي سيعرض على 
قناة »سما دبي« يوميا خالل شهر رمضان املبارك. 
يذكر ان العمل من تأليف علي الصايغ واخراج احمد 
الكوهجي، وبطولة علي الغرير، خليل الرميثي، سعيد 

بوعينني ونورة البلوشي.

اإلعالمية
 منيرة عاشور

عبدالحميد الخطيب
تطل علينا اإلعالمية منيرة عاشور في حلقة جديدة من 

برنامجها املنوع »نيوزيكا« والذي يحظى بنسبة مشاهدة 
عالية وذلك من خالل تواصله مع املشاهدين يوم السبت 

من كل اسبوع في متام الساعة احلادية عشرة مساء 
على شاشة الكويتية األولى والفضائية متضمنا 
مجموعة من الفقرات اجلميلة التي منها استضافة 
نخب���ة من جنوم الفن اخلليج���ي والعربي مع 

متابعة آلخر األخبار الفنية العربية.
وفي حلقة هذا األسبوع يستضيف البرنامج 
على الهواء مباش���رة مع ستديو 800 الشاعر 
خالد البذال لنعرف منه جديده سواء بالدراما 
او األعمال الش���عرية الغنائية وكذلك أهم 

احملطات في مشواره الفني.
كما يقدم »نيوزيكا« تس���جيال 
حلفل اع���الن التلفزيون لبرامجه 

التي س���يعرضها في ش���هر رمضان 
الكرمي وقالت عاشور: الدورة الرمضانية 
على شاش���ة تلفزيون الكويت متميزة 

وينتظرها اجلمهور بفارغ الصبر في كل عام 
ألنها منوعة وحتوي دائما أفضل املسلسالت 
والبرامج، ملمحة الى ان الدورة املعلن عنها 

بالفع���ل تؤكد ش���عار التلفزيون الذي حمل 
عنوان »الزين عندنا«.

وأضافت: احللقات املقبلة سنقدم فيها كل ما يحبه 
املشاهدون كما ان هناك تقارير حصرية ومفاجآت 

عديدة ستنال رضاهم قبل الشهر الفضيل.
يذكر ان برنامج »نيوزيكا« استضاف في حلقة 
األسبوع املاضي الفنانة القديرة حياة الفهد وأسرة 
مسلسل »دمعة يتيم« حيث حتدثوا عن العمل 
وتفاصيله، والبرنامج من تقدمي اإلعالمية منيرة 

عاشور، اعداد الزميل صالح الدويخ، منيرة عاشور 
واخراج محمد بولند وجاسم الهضيبان.


