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منتج أرشده أصدقاؤه 18
بتجميع ما ينش����ر عنه في 
الصحف وتقدميها حملاميه 
علشان يرفع دعاوى على من 
يتحچى عنه.. طيب واذا كان 

ما ينشر يدينك شتسوي!

ممثلة »عطت« أسرارها 
 الش���خصية لزميل���ة لها 
قاع���دة تهدده���ا احل���ن 
اذا م���ا نفذت  بفضحه���ا 
طلباتها البعيدة عن الفن.. 

تستاهلن!

العاملن بوزارة اإلعالم 
اللي اشتغلوا في  وخاصة 
انتخاب����ات مجل����س األمة 
الف����رج بصرف  ناطري����ن 
مكافآتهم اللي طال انتظارها.. 

ومنا للمسؤولن!

تجميع أسرار مكافآت

أعمال درامية وبرامج جديدة ومفاجآت سيعلن عنها مع حلول الشهر الفضيل

أحمد الدوغجي: تلفزيون »الوطن« حريص على »تدليل« مشاهديه في رمضان
»بوقتادة وبونبيل« سيعود مرة أخرى 
إلى مشاهديه في شهر رمضان ليضع 
البسمة على الشفاه من خالل احلوار 
الكوميدي عبر مناقشة مجموعة من 
القضايا اجلادة على أرض الواقع وقال: 
العمل اجتماعي يتناس����ب مع جميع 
األعمار، فهو عبارة عن »غشمرة« ثقيلة 
حتمل هموم املواطن بش����كل ساخر 

يوصل رسالة قوية.

چولة وحچي ونقوله

وذك����ر الدوغج����ي أن تلفزي����ون 
»الوطن« يقدم برنامجا جديدا يحمل 
عنوان »چولة وحچي ونقوله« للمذيعة 
حصة اللوغاني وهو برنامج منوعات 
خفيف يستضيف مشاهير املجتمع 
في حديث ش����يق ملدة 30 دقيقة عن 
ذكرياتهم واملواقف الطريفة واملقالب 
التي حدثت معهم في الشهر الفضيل 
وحنينهم لتلك األيام، وهو من إخراج 
نانسي جمال الدين وإعداد علي كمال 
ومنتج تنفيذي منيرة القطامي ومدير 

االنتاج غازي الشمري.

حقك ما يضيع

البرنامج اجلدي����د »حقك  وع����ن 
ما يضيع« قال مدي����ر عام تلفزيون 
»الوطن«: لق����د فكرنا كثيرا في عمل 
برنامج منوع على طريقة »من عنده 
الغطايا« بأبطال لهم وزنهم بالساحة 
الفنية ومنهم بوخورشد وبن هندي 
وجوجو وبوخالد ومجموعة كبيرة من 
الفنانن، وفكرته تدور حول محكمة 
تناقش كل يوم قضية مختلفة بطريقة 
حيث يتناول مش����اكل الناس بشكل 

كوميدي هادف.

مسابقات

وأجاب الدوغجي عند سؤاله عن 
برامج املسابقات والبرامج الدينية هذا 
العام قائال: برامج املسابقات لها نكهتها 
املعروفة خصوصا في شهر رمضان 
لذلك حرصنا على استمرار برنامج 
الوقيان ملا  »املزاد« لإلعالمي بركات 
حققه من جناح كبير خالل رمضان 
املاضي، مشيرا إلى ان هناك برنامج 
مسابقات آخر يحمل عنوان »من سبق 

لبق« لنجم الشباب بشار الشطي.
وأضاف: حرصنا ايضا على ان نقدم 
وجبة دسمة من البرامج الدينية ومنها 
برنامج »مشاهد« لفضيلة الشيخ نبيل 
العوضي، و»أصيلن يا هلي« للشيخ 
جاسم املهلهل الياسن، و»رمضانيات« 

للشيخ صالح النهام.
واختتم مدير عام تلفزيون »الوطن« 
احمد الدوغج����ي حديثه قائال: هناك 
املزيد من األعمال واملفاجآت التي لم 
يتم الكشف حتى اآلن وسنعلن عنها 
مع حلول الشهر الكرمي، مشددا على أن 
املنافسة الشريفة مطلوبة وان البقاء 

لألصلح.
اجلدير بالذكر أن تلفزيون »الوطن« 
أقام في التاسع من شهر مايو املاضي 
مؤمترا صحافيا بقاعة الراية لإلعالن 
عن دورته خالل شهر 
رمض���ان املقبل وذلك 
بحضور الشيخ خليفة 
العلي رئيس حترير 
»الوط���ن«  جري���دة 
تلفزيون  ومسؤولي 
»الوطن« ونخبة من 
املع النجوم واإلعالمين 
حيث مت الكش���ف عن 
دورة برامجية عامرة 
ب���كل ما هو جديد من 
البرام���ج واألعم���ال 
الدرامي���ة والفني���ة 
والتراثي���ة والدينية 
إل���ى برامج  إضاف���ة 

املسابقات.

حلالة التمرد التي تسيطر على بعض 
أبناء اجلي����ل اجلديد خصوصا فيما 
يتعلق بالعادات أو بعض السلوكيات 

الواجب اتباعها. 

عقاب3

وأكد الدوغجي علي انه سيتم عرض 
اجلزء الثالث من مسلس����ل »عقاب« 
حيث قال: »عقاب3« يختلف عن جزأيه 
األول والثاني مع احلفاظ على اخلط 
الرئيسي للمسلسل من خالل عائلة 
أبوعقاب التي نطرح من خالله قضايا 
اجتماعية بشكل كوميدي ساخر، مبينا 
أن هذا الع����ام مت إدخال فنانن جدد 
منهم الفن����ان الكبير محمد الطويان 
وعبداهلل املزيني وعبداهلل السناني، 
إلى خطوط درامية أخرى  باإلضافة 
منها »أم عقاب« و»رش����يد الشاعر« 
والرسام واملثقف، باإلضافة إلى أحداث 
ومفارقات مشوقة والعمل من تأليف 
عبدالعزيز الطوالة ومن إخراج محمد 
الطوالة وبطولة محمد العجيمي، محمد 
الطويان، انتصار الشراح، عبير أحمد 

ونخبة من النجوم الشباب.

بوقتادة وبونبيل

 ولفت مدير عام تلفزيون »الوطن« 
إلى انه بعد النجاح الكبير الذي حققه 
املسلسل الكرتوني الساخر والزاخر 
باإلسقاطات السياسية واالجتماعية 

التي تعرض على شاش����تنا مسلسل 
»آخر صفقة حب« وهو عمل يناقش 
قضايا اجتماعي����ة ويتطرق لبعض 
األمور السياسية في قالب اجتماعي 
إضافة إلى قضايا إنس����انية جريئة 
حتمل الكثير من التشويق واإلثارة، 
ويتصدى إلخراجه محمد دحام الشمري 
والتألي����ف لطالب ال����دوس وهو من 
بطولة عبداحملسن النمر وصالح املال 
وسلمى املصري وعبداإلمام عبداهلل 
وشجون الهاجري وعبداهلل بوشهري 

وآخرين.

عماكور

وتابع: لم تغف����ل دورة تلفزيون 
»الوط����ن« األعم����ال الكوميدية التي 
حتظى بنس����بة مشاهدة عالية خالل 
شهر رمضان املبارك ولدينا هذا العام 
»عماكور« من إخراج السوري احمد 
الس����ويدان وتأليف الكاتب العراقي 
سفيان عبداإلله وأشعار ساهر وبطولة 
حس����ن البالم وعبدالناصر درويش 
وعدد من النجوم منهم: هند البلوشي 
وخالد سامي واحمد العونان وشهاب 
حاجية وبالل عبداهلل وعباس يوسف، 
واملسلسل كوميدي منوع من ثالثن 
حلق����ة منفصلة األحداث مدة احللقة 
25 دقيقة تعود باحلياة الكويتية إلى 
أيام الفريج وحنن األجداد لزمان أول 
وتتعرض احللقات ايضا إلى معاجلات 

عبدالحميد الخطيب
في ظل املنافسة الشديدة للدخول في 
السباق الرمضاني تستعد الفضائيات 
احمللية والعربية ب����كل ما لديها من 
إمكانات إعالنية وتقنية الستقطاب 
اكبر عدد من املشاهدين وفي جعبة 
كل منها أعمال درامية وبرامج مختلفة 

ترضي جميع األذواق.
تلفزيون »الوطن« أعد عدته هو 
اآلخر واضعا نص����ب عينيه، مقدمة 
الس����باق من خالل باقة متميزة من 
مسلسالت تضم روادا وجنوما المعن 
وبرام����ج متنوعة ديني����ة وفكاهية 

ومسابقات وغيرها.
هذا ما أكده مدي����ر عام تلفزيون 
»الوطن« احمد الدوغجي ل� »األنباء« 
حيث قال: نهدف الى أن نكون دائما 
في الصدارة ورغم أن عمر تلفزيون 
»الوطن« قصير إال انه اس����تطاع أن 
يصن����ع بصمة كبيرة ب����ن القنوات 
الفضائية، خصوصا في شهر رمضان 
املبارك الذي يش����هد منافسة كبيرة 

لتقدمي األعمال املتميزة. 
وأضاف: لقد حرصنا على انتقاء 
األفضل في جميع أعمالنا التي سنقدمها 
خالل الشهر الفضيل وذلك حتت شعار 
»تدلل مع الوطن«، مؤكدا أن تلفزيون 
»الوطن« يهتم دائما بجمع نخبة من 
النجوم الكبار على شاش����ته لتدليل 

مشاهديه.

دمعة يتيم

وعن أهم املسلسالت والبرامج التي 
ستعرض في شهر رمضان املبارك على 
شاشة »الوطن« حتدث الدوغجي بشكل 
مختصر عن ابرز األعمال حيث قال: 
لدينا مسلسل »دمعة يتيم«، وهو عمل 
يتعرض لبعض القيم املهمة من خالل 
إخوة وأخوات يحملون صفات اجلشع 
والبخل وهمهم الوحيد هو املال دون 
النظر إلى أي جوانب إنسانيه أخرى، 
وهو من بطولة وتأليف الفنانة القديرة 
حياة الفهد ويشاركها الفنانون علي 
جمعة، سعاد علي، منى شداد، صالح 
املال، هند البلوشي، باسم عبد األمير، 
مرام، يعقوب عبداهلل ونخبة كبيرة 
أخرى من الفنانن الشباب واإلخراج 

حلسن ابل. 

الهدامة

وأضاف: بعد النجاح الكبير الذي 
حققه مسلسل »الدروازة« الذي عرض 
على شاشتنا خالل رمضان قبل املاضي، 
سنقدم للمشاهدين عمال تراثيا جديدا 
يحمل عنوان »الهدامة« تأليف الكاتب 
املبدع هيثم بودي وإخراج محمد دحام 
الش����مري، وقد مت تغيير اسم العمل 
من »منيرة« إلى »الهدامة« ألنه عمل 
درامي تراثي يؤرخ حلقبة مهمة من 
تاريخ الكويت وأحداث تشابه »سنة 
الهدامة« و»سنة اجلدري« اللتن أصابتا 
الكويت وراح ضحيتهما أكثر من خمسة 
آالف طفل خالل شهر مرورا باحلرب 
العاملية الثانية وتأثيراتها وصوال إلى 

سنة »الهدامة الثانية« 
واستقالل البالد، وهو 
من بطولة غازي حسن، 
ص����الح املال، باس����مة 
حمادة، هيفاء حسن، 
فاطم����ة احلوس����ني، 
محمود بوشهري، خالد 
العجيرب، عبداحملسن 
القفاص وإلهام غلوم 
النجوم  وع����دد م����ن 

الشباب. 

آخر صفقة حب

واستطرد مدير عام 
تلفزيون »الوطن«: ومن 
األعمال الدرامية املميزة 

الفنانة القديرة حياة الفهد »دمعة يتيم«
مدير عام تلفزيون »الوطن« أحمد الدوغجي

مسلسل »آخر صفقة حب«

»مشاهد« الشيخ نبيل العوضي اإلعالمي بركات الوقيان »املزاد« املسلسل الكرتوني »بوقتادة وبونبيل«الشيخ صالح النهام »رمضانيات«

البالم ودرويش في »عماكور« حصة اللوغاني مع عصام كمال في »چولة وحچي نقوله« مشهد من مسلسل »الهدامة«


