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ممثلة خليجية »رمت« 22
التهــــامي علــــى زميالتها 
بعد نشر صور شخصية 
لهـــا في االنتـــــرنت مع 
بياناتهـــــا احلقيقية.. اللي 

بالچدر يطلعه املالس!

ممثلة طلبت من أحد 
املخرجني ان يكون دورها 
»رئيسي« بعمله اليديد، 
بـــس بعدمـــا صــّورت 
ومتنتج العمل طلع عادي.. 

اهلل يعينچ!

بيانات

مدير عام 
تلفزيون الراي 
يوسف الجالهمة

طلب
ممثلة كانت »مشتاقة« 
للعمل مــــع أحد املنتجني 
هااليام ندمانــــة ألنه ما 
قدرها ال أدبيا وال ماديــــا 
فــــــــي عملــــه اليديــد.. 

اللي ما يطيع يضيع!

تقدير

مدير عام تلفزيون »الراي« يوسف اجلالهمة مع كرمي تابت ورميون صوما ومحمد الغامنجانب من احلضور ويبدو فراس مفتي وعماد مالكي الزميل مفرح الشمري في نقاش جانبي مع الفنانة أسمهان توفيق

سوزان شهاب وكاي حسني أثناء احلفلفاطمة الصفي وبثينة الرئيسي وشوق.. وابتسامة لعدسة »األنباء«

مدير التسويق الزميل فريد سلوم مع ماهر أبوشعبان وأحد احلضور

النجمة إلهام الفضالة والنجم أحمد السلمان

مدير عام التسويق واإلعالن في تلفزيون الراي رميون صوما

الزميل خالد السويدان مرحبا بالشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

مدير عام »الراي« مرحبا مبدير التسويق الزميل فريد سلوم مدير عام التسويق واإلعالن مبجموعة الراي اإلعالمية كرمي تابت

)سعود سالم( جانب من النجوم احلاضرين للحفل 

خالد السويدان
كل عام يفاجئنا تلفزيون »الراي« مبا هو أجمل من 
الباقات املميزة من األعمال الدرامية احلصرية والبرامج 
املنوعة في دورته الرمضانية واتضح ذلك في احلفل الذي 
اقامه مساء اول من امس في فندق املوفنبيك باملنطقة 
احلرة لالعالن عن دورته الرمضانية لـ 2010، حيث حمل 
عدة دالالت كان اولها ذلك التطور الكبير الذي يشهده 
هــــذا الصرح االعالمي من عام الى آخر في ظل وجود 
ادارة قادرة على االبداع وتقدمي االفضل للمشاهدين، 
وثانيا للباقة املتميزة التي مت اعدادها بعناية كبيرة 
من البرامج واملسلســــالت احلصرية التي ستعرض 
خالل شهر رمضان املبارك والتي تعطي زخما برامجيا 

ودراميا ويسطع الرضاء جميع افراد االسرة. 
هذا وشــــهد احلفــــل تواجدا كبيرا مــــن الفنانني 
واإلعالميني واملبدعني في مقدمتهم مدير عام تلفزيون 
»الراي« يوسف اجلالهمة شهد تواجدا كبيرا والشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة، باالضافة الى وسائل اإلعالم 
احمللية واخلليجية والعربية وعدد من مديري شركات 
اإلعالن. في البداية شــــكر مدير عام »الراي« يوسف 
اجلالهمــــة احلضور على تلبيتهم الدعوة، مؤكدا ان 
التعاون البناء معهم يثمر حركة إعالمية جميلة، وعالقة 
متينة بني »الراي« واملنتجني، متمنيا ان ترضي القناة 
جميع األذواق في الشهر الفضيل. وقد حتدث عدد من 
النجوم احلاضريني للحفل عن أدوارهم في األعمال 
الدرامية التي ستعرض على شاشة »الراي« في شهر 
رمضان حيث قالت الفنانة القديرة أسمهان توفيق 
التي تشارك في مسلسل »أيام الفرج«: العمل يطرح 
قضايا مهمة ألول مرة على املستويني احمللي والعربي 
وأجد فيه كما هائل من التشويق، أما الفنانة اجلميلة 
إلهام الفضالة فقد عبرت عن سعادتها لوجودها في 
»الراي« من خالل مسلســــل »اميمة في دار األيتام« 
للكاتبة هبة حماد، مشيرة الى انها جتسد في العمل 
شخصية االخصائية االجتماعية، باالضافة الى وجود 
خط ثان للشخصية يتكلم عن مشاكلها االجتماعية. 
بدورها شكرت الكاتبة هبة حماد تلفزيون »الراي« 
على دعمه للكوادر الوطنية، متمنية ان ينال مسلسلها 
إعجاب املشاهدين.  وفيما يلي أهم مسلسالت وبرامج 

تلفزيون »الراي« لشهر رمضان 2010:

ماما في القسم

تدور أحداث هذا املسلسل حول السيدة فوزية وهي 
عصبية وكثيرة املشــــاكل وال أحد يسلم من لسانها 
وفي الوقت نفسه ال تقبل اخلطأ، لذلك تقضي معظم 
أوقاتها في قسم الشرطة لإلبالغ عن مخالفات سكان 
عمارتها، واملسلسل من بطولة سميرة احمد ومحمود 
ياســــني ورانيا فريد شوقي وتأليف يوسف معاطي 

وإخراج رباب حسني.

بّرة الدنيا وأيام الفرج

»بّرة الدنيا« دراما اجتماعية مصرية من بطولة 

شريف منير ونسرين إمام ومن تأليف أحمد عبدالفتاح 
وإخراج مجدي أبوعميرة. وتدور أحداثه حول درويش 
الذي يعيش منعزال عن الناس يدور في الشــــوارع 
ويكتب على اجلدران عبارات عشوائية فيها شيء من 
احلكمة. أما »أيام الفرج« فهو مسلسل كويتي من تأليف 
عبدالعزيز احلشاش واخراج جمعان الرويعي، ويقوم 
ببطولته الفنان القدير غامن الصالح واسمهان توفيق 
وخالد أمني وخالد البريكي وباسمة حمادة، ومشاري 
البالم وباسم عبداالمير وأمل عباس، وتدور أحداثه 
حول أسرتني يجمعهما فريج واحد، حيث تعيش كل 
أسرة تفاصيل احلياة اليومية للطبقة املتوسطة في 
املجتمعات اخلليجية من خالل أسرة ساير ذات الدخل 
احلكومي احملدود وأســــرة  لطيفة التي لديها ابنتان 

واحدة طيبة وحنونة والثانية متمردة.

أميمة في دار األيتام

دراما اجتماعية خليجية تأليف هبة مشاري حمادة 
واخراج منير الزعبي، وبطولة هدى حســــني، الهام 
الفضالة، طيف، احمد مساعد، وآخرين وحتكي قصته 
عن أميمة التي سخرت نفسها خلدمة قضايا االيتام 

وحقوقهم بعد مواجهتها لظروف معيشية صعبة.

كريمو

تأليف ضيف اهلل زيد، اخراج محمود الدوامية، 
بطولة: داود حسني، طيف، أحمد السلمان، هبة الدري، 

حسني املهدي، محمد رمضان، وهو مسلسل كوميدي 
اجتماعي يعالج بعض القضايا االجتماعية عن طريق 
مواقف كوميدية صادقة، وذلك من خالل شــــخصية 
»كرميو« التي تتعامل مع الناس ومع مشاكلهم بطريقة 

بسيطة وبقلب أبيض.

بيني وبينكم

من خالل هذا البرنامج يطل علينا الشيخ د.محمد 
العوضي في حلقات جديدة وفي جعبته الكثير من 
املواضيع القيمة التي استقاها من جوالت عديدة قام 

بها في دول اسالمية حول العالم.

أم سعف جت.كوم 3

يتجدد اللقاء مع »أم ســــعف جت.كوم« بأصوات 
الفنان طارق العلي وهيا الشعيبي وتأليف يوسف 
اجلالهمة وإخراج جواد العلي من خالل مواقف كوميدية 
ساخرة تناقش بعض السلبيات في املجتمع، باالضافة 
الى مسابقة »أم سعف« العاملية للمعلومات حيث جتمع 
الكوميديا مع املعلومات إلتاحة الفرصة ملشــــاهدي 

»الراي« للفوز مببالغ مادية قيمة.

ع سكوت هنسمَّ

حلظات من املواقف الطريفة واحلرجة ملجموعة 
من أشهر الفنانني العرب من خالل حلقات البرنامج 
املعتمد على أسلوب الكاميرا اخلفية، مقالب عديدة 
أعدها فريق البرنامج لإليقاع بضيوفه النجوم أمثال 
سمير غامن، داود حسني، حليمة بولند، ديانا كرزون، 
وغيرهم، وذلك من خــــالل إيهام الضيف بلقاء على 

الهواء عن طريق الراديو.

سفرة خليجية

برنامج حواري منوع عن املطبخ التراثي اخلليجي 
برفقة أحب النجوم الذين سيستعرضون مهاراتهم في 
فنون الطبخ وهو من تقدمي الكاتبة في التراث غنيمة 

الفهد وإعداد بدر محارب وإخراج احمد الشطي.

بنك ديل

برنامج مسابقات من تقدمي احمد املوسوي، حيث 
يوفر فرصة للربح الوفير مع بنك ديل، باالضافة الى 

الكثير من الكاش واجلوائز القيمة.

غياب

الحظنا في احلفل غياب كثير من الفنانني واملنتجني 
الذين يشاركون في أعمال ستعرض على »الراي« في 
شهر رمضان سواء كانوا من كبار النجوم أمثال غامن 
الصالح، داود حسني، طارق العلي، باالضافة الى جيل 
الشــــباب وأيضا غياب الفنانني العرب ألن »الراي« 
عودتنا كل عام على استضافة النجوم العرب أمثال 
حسني فهمي ويحيى الفخراني ونور الشريف وفيفي 

عبده وفاروق الفيشاوي وغيرهم.

أعمال حصرية خليجية وعربية وبرامج منوعة ومسابقات وكاميرا خفية

»الراي قمرنا«.. يسطع في سماء رمضان


