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الفنانة القديرة سعاد عبداهلل ومديرة العالقات العامة في تلفزيون »الوطن« الشيخة عواطف الصباح الزميل الشيخ خليفة العلي ومعه املدير التنفيذي لشركة الوقت الدولية بيير شويري واالعالمي بركات الوقيان مدير عام تلفزيون »الوطن« احمد الدوغجي اثناء القاء كلمته

ابتسامة من الزميل ياسر العيلة ومها الكاظمي وهاجر حسن واالعالمية اميان جنم  لعدسة »األنباء« الشيخ دعيج اخلليفة يتوسط الفنان القدير محمد املنصور والنجم عبدالعزيز املسلم

»باون« كما هو متعارف عليه ويقوم محللو 
اللعبة بالتعليق عليها وتنتهي املباراة عند 
وصول أحد الفريقني الى 101 نقطة. ورصدت 

للعبة جوائز قيمة للمراكز الثالثة األولى.

قديم المساجد

برنامج ديني يقوم فيه الش���يخ د.جاسم 
املهلهل الياسني بجولة يومية على اهم مساجد 
الكويت القدمية خالل شهر رمضان لتسليط 
الضوء على اإلرث احلضاري الذي متلكه الكويت 
ممثال في مساجدها ومحاريبها القدمية وذلك 

ألخذ املواعظ والعبر والرقائق الثمينة.

خلق حسن

في 15 دقيقة تلفزيونية يتناول الش���يخ 
صالح النهام من خالل هذا البرنامج أخالقيات 
وقيما ش���به مفقودة ف���ي املجتمع الكويتي، 
ويعمل على إعادتها من خالل التمسك بالقيم 
الشرعية واألخالقية واالجتماعية، يخاطب 
البرنامج الشباب ويبث فيهم روح التسامح 

والتعاون والوسطية.

30 فرصة

سلسلة رمضانية يشرح من خاللها الداعية 
اإلسالمي علي العجمي كل يوم فرصة عظيمة 
في شهر رمضان املبارك من البر وقراءة القرآن 
وصلة األرح���ام والرحمة وليلة القدر وقيام 
الليل والتوبة عبر رسائل مباشرة ومختصرة 

للمشاهد.

دورة الروضان 31

بعد النج���اح الكبير ال���ذي حتقق خالل 
الدورتني املاضيتني ينقل تلفزيون »الوطن« 
دورة الروض���ان 31، وسيش���هد ه���ذا العام 
مفاج���آت كثيرة أعدها القائمون على الدورة 

مع »الوطن«.

ويواجهان معترك احلياة معا، ينفذون املقالب 
ويخرجون منها معا. واملسلسل تأليف سفيان 
عبد اإلله وبطولة عبدالناصر درويش وحسن 
البالم ومحمد جابر واحمد العونان واسماعيل 
سرور ومجموعة من فناني الكويت واخلليج، 
املقدمة والنهاية للشاعر ساهر واخراج احمد 

السويداني.

»قرارك«

برنامج مسابقات يهدف الى رفع مستوى 
التحدي لدى املتسابقني وحتفيزهم ليس ملجرد 
الفوز في املسابقة، ولكن الفوز بأحد اجلوائز 
القيمة س���يارة او مبلغ مالي او االثنني معا 
والصعوبة تكمن في حتدي املتسابق نفسه 
وقدرته على اتخاذ الق���رار،  وهو من تقدمي 

االعالمي بركات الوقيان.

أبو قتادة وأبو نبيل 4

يعود »أبو قتادة« و»أبو نبيل« مع جنوم 
املسلسل الكارتوني »اآلخرون« للظهور على 
شاشة تلفزيون الوطن في رمضان ليستكملوا 
مسيرتهم في تسليط الضوء على أبرز القضايا 
على الس���احة الكويتية مبختلف اجتاهاتها 
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية، عبر 

كوميديا وفانتازيا ساخرة هادفة.

»ملوك الكوت«

برنامج يتكون من 32 حلقة، حيث مت توزيع 
الفرق على اربع مجموعات يلعب خاللها كل 
فريق ثالث مباريات وتلعب النهائيات بنظام 
خ���روج املغلوب، وتض���م كل حلقة فريقني 
يتنافس���ان للوصول الى املرحلة التي تليها 
سعيا للفوز بجائزة البرنامج. ويتابع اجلمهور 
املنافسة من وجهة نظر احلكام ويسلط خالل 
املنافسة الضوء على أبرز اللقطات والطلبات 
التي تنحصر بني 5 أو باب كما تسمى و9 أو 

املفيدي

»أنين«

مسلسل اجتماعي يتناول العالقة بني الرجل 
واملرأة وقصص احل���ب التي ينتهي بعضها 
بالفشل والبعض اآلخر بالنجاح، واملسلسل 
من اخراج محمد دحام الشمري ومن تأليف 
مها حميد وبطولة صالح املال، لطيفة املجرن، 
يعقوب عبداهلل، بدرية احمد، محمود بوشهري، 

عبد احملسن القفاص، وكوكبة من النجوم.

»فص كالص«

عمل درامي كوميدي يعود بنا إلى الكويت 
القدمي���ة التي تس���ودها احملب���ة بعيدا عن 
التعقيدات بوجود الفريج املتعاون من خالل 
اخوين يتيمني يكتشفان حقيقة حتول األحداث 

مختلفة بينها روابط عائلية تتصارع وتتشابك 
مكونة من كل أس���رة حكاية مليئة بالدموع 
واالبتس���امات، وهو من اخراج محمد دحام 
الشمري وتأليف فهد العليوة ويضم كوكبة 
كبيرة من الفنانني وهم احمد الصالح، جاسم 
النبهان، صالح املال، فاطمة احلوسني، محمود 
بو شهري، مرام، زينة كرم، عبداهلل التركماني، 
عبد احملسن القفاص، هيا عبد السالم، فؤاد 

علي، صمود وشهد.

»البيت المسكون«

عمل درامي ي���دور في اط���ار من الرعب 
الكومي���دي الهادف، وهو من انتاج مس���رح 
السالم، ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم 
عبدالعزيز املسلم، غامن الصالح، زهرة عرفات، 
هبة الدري واخرين ومن اخراج حسني علي 

للمشاهد الكويتي من خالل العمل املتواصل 
واضعني هدفا اساسيا امام اعيننا وهو ارضاء 
مشاهدينا، لذلك اعددنا باقة من املسلسالت 
والبرامج املتميزة لرمضان 2010 حتت شعار 

»تدلل مع الوطن«.
 تال كلمة الدوغجي عرض مختصر وشامل 
ألبرز برامج شاشة تلفزيون الوطن في رمضان 

وجاءت كما يلي:

»ليلة عيد«

مسلسل اجتماعي انساني جريء منقسم 
إلى حقبتني زمنيتني تبدأ من حقبة الستينيات 
إلى يومنا هذا يطرح العديد من القضايا التي 
يعيش���ها املجتمع في ظل طغيان املادة على 
العالقات اإلنسانية، وهو من تأليف حمد البدر 
وأخرجه حسني أبل ويشارك في بطولته مع 
سيدة الشاشة اخلليجية حياة الفهد الفنان 
غامن الصالح ومنصور املنصور واإلماراتي 

أحمد اجلسمي والبحريني وآخرين.

»زوارة الخميس«

عمل درامي يقع في منطقة الوس���ط بني 
التراجيديا والكوميديا تنتقل أحداثه تصاعديا 
ليحاكي األسرة اخلليجية بكواليس القضايا 
التي لم تطرح من قبل، واملسلسل من تأليف 
هبة حمادة وإخ���راج محمد القفاص ويضم 
عمالقة الف���ن الكويتي منه س���عاد عبداهلل 
ومحم���د املنصور، باالضاف���ة الى خالد أمني 
وإلهام الفضالة وملياء طارق ونخبة من أملع 

النجوم.

»ساهر الليل«

عمل يناقش العديد من القضايا االجتماعية 
التي تهم املجتمع الكويتي خاصة واخلليجي 
عامة، ت���دور أحداثه في س���بعينيات القرن 
املاضي حول ثالث أسر من طبقات اجتماعية 

عبدالحميد الخطيب
في ليلة امت���زج فيها اإلبداع مع التاريخ، 
أقام تلفزيون الوطن مس���اء امس االول في 
قاعة سلوى الصباح حفال لالعالن عن دورته 
الرمضاني���ة لعام 2010 حيث جمع نخبة من 
أملع النجوم واالعالميني ومس���ؤولي الدعاية 
واالعالن بروحه الكويتية ليسطر قصة حب 
بعد اربع سنوات من العطاء حتت عنوان »تدلل 
مع الوطن« من خالل باقة متميزة املسلسالت 
والبرامج املنوعة والترفيهية واملس���ابقات 

والبرامج الدينية.
وجب���ة رمضانية عامرة مب���ا لذا وطاب 
أعدها »الوطن« ملش���اهديه لتلبي كل رغبات 
االسرة الكويتية بكل فئاتها وليكسب الرهان 
عل���ى تقدمي االفضل واالجود، خصوصا بعد 
حصد برامجه في رمضان 2009 ألكبر نسبة 
مش���اهدة في الكويت بحسب دراسة أجرتها 

شركة »ابسس« العاملية.
احلف���ل بدأ بكلمة ترحيبي���ة من عريفته 
االعالمية املتمي���زة اميان جنم ومن ثم ألقى 
بيير شويري الرئيس التنفيذي لشركة الوقت 
الدولية التابعة ل� »شويري جروب« كلمة اكد 
فيها ان حصول »الوطن« على املركز االول من 
حيث نسبة املش���اهدة في الكويت أمر ليس 
بهني وقال: ه���ذا التفوق يأتي نتيجة الرؤية 
احلكيمة للشيخ خليفة العلي وللجهود املبذولة 
من ادارة التلفزي���ون وجميع العاملني فيه، 
فجميعنا يعل���م ان االزمة االقتصادية اثرت 
في كل احملطات التلفزيونية والتي استغنت 
عن جزء كبير من عمالتها، لكن »الوطن« قام 
بزيادة االستثمار البشري واالنتاج، وهذا دليل 
على ان هذا الصرح االعالمي الكبير يسير وفق 

نهج ثابت وادارة واعية.
من جانبه، قال مدير عام تلفزيون الوطن 
احمد الدوغجي: منذ انطالقتنا من اربع سنوات 
ونحن نحاول ان نعرض كل ما هو جديد ومفيد 

لقطات
 رغ���م غياب الفنانة القديرة حياة الفهد عن 
احلفل اال ان اسمها كان متواجدا بقوة وهي ستشارك 

مع »الوطن« مبسلسل »ليلة عيد«.
 تواجد عدد كبي���ر من النجوم في مقدمتهم 
الفنانة القديرة س���عاد عب���داهلل والفنان القدير 
واالعالمي محمد املنصور والنجم عبدالعزيز املسلم 
والفن���ان القطري صالح املال وع���دد من الفنانني 

الشباب.
 االعالمي املتألق بركات الوقيان اجلميع هنأه 
بعودته من رحلة العالج واالبتس���امة لم تفارق 

محياه طوال احلفل.
 تألق واضح لالعالمي���ة اميان جنم والتي 
حتدثت بعفوي���ة دون اعداد مس���بق عن رعاية 
»الوطن« البناء الكويت وابرازه لوجوه ش���بابية 

تستحق الدعم.
 الزمالء ياسر العيلة واحمد اخلليفة ومحمد 
عاطف تابعوا كل صغيرة وكبيرة في احلفل وذللوا اي 

عقبة امام الضيوف واجلميع اشاد مبجهودهم.

في رمضان 2010
»تدلل مع الوطن«

يقدم باقة تضم أفضل المسلسالت والبرامج أعدت لتلبي رغبات األسرة الكويتية

رئيس تحرير جريدة »الوطن«  الزميل الشيخ خليفة العلي 

)كرم دياب(صورة جتمع بعض الوجوه االعالمية املميزة التي تزين شاشة تلفزيون »الوطن«


