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مطرب يطلب »املساعدة« 26
م����ن بعض الش����ركات 
الغنائية الكبيرة علشان 
يكمل مشواره الفني اللي 
البرامج..  بداه في أحد 

اهلل كرمي!

كل  رفض����ت  ممثل����ة 
العروض لتقدمي برنامج 
انها  رمضاني وفضلت 
تركز على التمثيل النه 
عندها شيء »رئيسي«.. 

زين سويتي!

مساعدة رفض
منتج »نفى« توقيعه 
عقد مع ممثلة يديدة 
انه  عالس���احة م���ع 
متش���ي  هاملمثل���ة 
وتسولف في القهاوي.. 

حط حيلهم بينهم!

توقيع

الياقوت: حريصون على تقديم باقة منوعة 
من البرامج لمستمعي »المارينا«

خالد السويدان
»للتمي����ز عنوان« هذا الش����عار يتخذه اي 
ش����خص يحاول ان يكون لديه متيز وجمهور 
ومستمعون متميزون.. وهذه السنة في رمضان 
نرى هذا التميز في محطة املارينا التي اثبتت 
وجودها ومتيزها جلميع املستمعني وحتاول 
دائما ان تخلق اجواء جديدة من خالل برامجها 
املتنوعة وفريق عمل متكامل يعمل بكل جهد 
واخالص، وحرصا من القائمني عليها برئاسة 
مدير عام احملطة ط����الل الياقوت اقيم مؤمتر 
صحافي في فندق املارينا مس����اء امس االول 
لعرض برامج احملطة خالل شهر رمضان املبارك 
حيث حرص الياقوت على الترحيب بكل الزمالء 
الصحافيني واشاد بدور الصحافة ودعمها للمرينا 
منذ بداية طلوعها كما انها تش����ارك االدارة في 
املسؤولية واالخذ بيد كل فريق العمل للنهوض 
معهم لالعلى والرقي في املستوى، كما اضاف 
في حديثه قائال: كل س����نة في رمضان نحاول 
ان نب����دع ونخلق اجواء جديدة نتواصل فيها 
مع املس����تمعني وهذه السنة حاولنا ان نكون 
مجموعة جميلة من نوعية البرامج خاصة ان 

رمضان هذه السنة سيكون في الصيف.

وبعدها مت استعراض برامج »املارينا« في 
رمضان وجاءت على النحو التالي:

»نغم الصباح« من تقدمي عبدالرضا بن سالم 
ونوف املضيان من الساعة 8 ل�10.

ومن 1 ل�3 عص����را برنامج »الديوانية« من 
تقدمي طالل الياقوت وخالد االنصاري واعداد 
نايف النعمة ومشاركة مايك امبلتع والشايع 
وصالح وس����يكون في حلة جديدة ومختلفة 

نهائيا عن »الديوانية« السنة املاضية.
ومن 9 ل�����10 برنامج »ايفكت« تقدمي محمد 
الدغيشم واعداد حسني الشايع واخراج حسن 
سراب وفكرته غريبة وجديدة على مستمعي 

»املارينا«.
ومن 10 ل�11 مساء برنامج »چدر وغطاوي« 

تقدمي علي جنم وحمود عادل وبوجندل.
اما برامج مكس اف ام فهي:

مكس شو مع طالل ملك ورشا من الساعة 
9-11 صباحا.

و»اخلطر في اللتر« تقدمي اسامة فودة واعداد 
شعلة القرشي من 8 ل�9 مساء.

ومن 11 ل�12 منتصف الليل برنامج »سوالفنا« 
من تقدمي مشعل الشايع يوميا.

»الديوانية« مستمرة و»ايفكتات« الدغيشم غريبة

)احمد باكير(الزميل خالد السويدان مع املذيع محمد الدغيشم 

)أسامة البطراوي(املدير التنفيذي لقناة سكوب محمد السعيد مع املذيع أحمد الفضلي خالل املؤمتر

مدير عام »املارينا« طالل الياقوت

محمد السعيد: بحثنا عن الكيف وليس الكم
لمشاهدي »سكوب« في شهر رمضان المقبل

أعلن خالل مؤتمر صحافي عن الدورة البرامجية للقناة

� مسلس����ل »سوق واجف«، 
م����ن بطولة ابراهي����م الصالل، 
غامن الصالح، انتصار الشراح، 
فخرية خميس، سمير القالف، 

هبة الدري، مشعل الشايع.
� مسلسل »ماضي يا ماضي« 
يتطرق للمش����اكل التي تواجه 
املواطن العراقي بش����كل ساخر 

وبقالب كوميدي.
� مسلس����ل حت����ت امل����داس 
»سوري« بطولة منى واصف، 
عبداملنعم العماي����ري، كاريس 
بشار، صباح اجلزائري، قيس 
شيخ جنيب، من اخراج محمد 

شيخ جنيب.
� مسلسل األشرار »مصري« 
بطولة حسن حسني، احمد خليل، 
دينا، مجدي كامل، لقاء اخلميسي، 

اخراج احمد صقر.
االختط����اف  مسلس����ل   �
»عراقي«بطول����ة عبداخلال����ق 
املختار، طه علوان، ابتسام مزيد، 

اخراج سمير حسني.
 »UNO« برنامج املسابقات �
تقدمي غالية، علي احمد، خالد، 

اخراج فراج الفراج.
� برنامج »س����ّير علينا« من 

تقدمي ابراهيم بوعيدة.
� برنامج »مع التقدير«، من 
تقدمي الزميل احمد الفضلي اعداد 
خالد السهلي اخراج محمد طالل 

السعيد.
� برنام����ج »زي����ن وش����ني« 

لإلعالمي طالل السعيد.
� برنامج »اللهم اجعله خيرا« 

للشيخ ثامر العامر.
� دورة »الشايع« الرمضانية 
احلادية عشرة ستنقل مباشرة في 

ثاني جتربة مع قناة سكوب.

للمشاهد بالشكل الصحيح وجذب 
أكبر شريحة من املشاهدين بالبحث 
عن الكيف وليس الكم. وأشار الى 
اختيار مسلس���لني عراقيني على 
شاشة سكوب جلودة العملني من 
الناحيتني الفنية والتقنية، موضحا 
ان االنتقادات على جلب أعمال عراقية 
كان���ت ادارة القناة وضعتها بعني 
القناة تتبع  االعتبار وان سياسة 
السياسة العامة للدولة باالضافة 
الى ان هناك جتارب كثيرة سابقة 
مثل جلب فنانني عراقيني مبسلسالت 
كويتية في رمضان الفائت ووجود 
مطربني عراقيني في الكويت وعمل 
حلقات منوعة عن الفلكلور والفن 
العراقي في برامج منوعة على الكثير 

من القنوات الكويتية.
ومتنى السعيد ان يكون شهر 
رمضان هذا العام مختلفا عن سابقيه 

بوجود رعاة للبرامج واملسلسالت 
وان يأخذ اجلانب االعالني حيزا 

اكبر.
وبعدها كشف املدير التنفيذي 
محمد طالل السعيد عن دورة شهر 

رمضان املبارك، وهي كاآلتي:
� مسلس����ل »صوت����ك وصل« 
)كومي����دي سياس����ي(، بطول����ة 
ابراهيم القطان، وليد الضاعن، منى 
عبداملجيد، سعود الشويع، غالية، 
علي احمد ومجموعة من النجوم 
الشباب تأليف الكاتبة فجر السعيد 

اخراج فراج الفراج.
� برنام����ج »صادوه« يس����تمر 
للسنة السادسة من بطولة جزاع 
العيفان، فهد النبهان، اخراج فراج 

الفراج.
� »عل����ى فك����رة« بطولة وليد 

الضاعن، ابراهيم القطان.

برامج ش����هر رمض����ان مما يعزز 
العالقة ملصلحة اإلعالم الكويتي، 
مشيرا الى كيفية اختيار البرامج 
واملسلسالت بعناية فائقة وبحسب 
االمكانيات املتاحة من أمور مادية 
وفنية تتناسب مع اجواء الشهر 
الفضيل. واضاف: لقد متيزت الدورة 
بالتركيز على األعمال الكوميدية 
بجرعات اكبر وبشكل مختلف مت 
اختياره����ا بعناية تتمحور حول 
مسلسالت وبرامج مثل برامج على 
فكرة، صادوه، صوتك وصل، ماضي 

يا ماضي، سوق واجف.
وأوضح ان سبب تأخير اعالن 
الدورة البرامجية لش���هر رمضان 
حت���ى تكتمل الصورة بالنس���بة 
للمسلس���الت احمللية وغيرها من 
حيث تكلفة االنت���اج والتأني في 
اختيار األعمال اجليدة واملناسبة 

أحمد الوسمي
أعل���ن املدير التنفي���ذي لقناة 
س���كوب محمد طالل الس���عيد ان 
الدورة البرامجية لش���هر رمضان 
حتمل شعار »سكوب قمرهم كلهم« 
وس���يتخللها الكثير من املفاجآت 
والتنويع في البرامج واملسلسالت 
حي���ث مت التركيز عل���ى األعمال 
الكوميدية بشكل أكبر وذلك حتى 
تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، 
كما راهن على مسلس���ل »صوتك 
وصل« للكاتبة فجر الس���عيد انه 
سيكون احلصان الرابح ملا يحتويه 
من مضمون جديد كونه مسلسال 
كوميديا فيه الكثير من االسقاطات 
السياسية ويعد األول من نوعه على 

مستوى الكوميديا اخلليجية.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده مبناس���بة االعالن عن 
الدورة الرمضانية لقناة سكوب. 
وقد حتدث عري���ف املؤمتر املذيع 
احمد الفضلي قائال: نشكر الصحافة 
احمللي���ة لدعمها املتواصل جلميع 
القنوات الفضائية وتسليط الضوء 
عل���ى جميع اعمالها بش���كل جيد 
مما يع���د مفخرة لإلعالم الكويتي 
بالتواصل والتناغم ما بني كل وسائل 
اإلعالم بالشكل املطلوب واشار الى 
ان املؤمت���ر الصحافي هو تعريف 
البرامجية لشهر رمضان  للدورة 
لقناة س���كوب من خالل مجموعة 
برامج ومسلسالت متنوعة، مؤكدا ان 
القائمني على هذه الدورة بحثوا عن 
الكيف وليس الكم من خالل برامج 

ومسلسالت مختارة بعناية.
وم����ن جانبه، حت����دث املدير 
التنفي����ذي محمد طالل الس����عيد 
معبرا عن س����عادته بهذا املؤمتر 
وبتواجد الصحافة احمللية لتغطية 

ÉfhógÉ°T

¿É°†eQ ‘

16:45
21:30


