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في رمضان
على طريقة جماعات وم���ن هذه الفقرات: 
»ارسمني« ويقوم املتسابق برسم أي شيء 
يطلب منه، كذلك فقرة »ضحكني« ويقوم 
املشترك بإلقاء بعض النكات او ذكر مواقف 
مضحكة، وفقرة »غنيلي« اي يقوم بالغناء، 
اما الفقرة االخي���رة فهي »وصلني« والتي 
يتم فيها لعب الغماية، والبرنامج من تقدمي 

الفنان يعقوب عبداهلل.

»شوجي 2«

بعد جناح اجلزء االول من البرنامج يعود 
»ش���وجي 2« بروحه الكوميدية وجوائزه 
القيمة من خالل مس���ابقات مشوقة حيث 
يحتوي البرنامج على فقرات متنوعة ويرصد 
العدي���د من اجلوائز القيمة وهو من تقدمي 

الفنانة شجون.

»عيني عينك 3«

م���ن خالل فكرت���ه اجلدي���دة وأجوائه 
الرمضانية سيستمتع جمهور »فنون« بعودة 
الرائع »عيني عينك«  الكوميدي  البرنامج 
في جزئه الثالث متضمنا عدة فقرات منها: 
تقليد سياس���ي بطريقة خفيفة وكوميدية 
وكذلك تقليد عمل فني سواء برنامج معني 
او مسلس���ل أو غيره باالضافة الى كاميرا 
خفية ومواق���ف ومقالب خفيفة مضحكة، 
الفنان شهاب حاجية  ويتصدى للبرنامج 

وخالد العجيرب وآخرون.

»جد ولعب 4«

برنامج مسابقات مشوق وكوميدي يعتمد 
على عم���ل لقاءات خارجي���ة مع اجلمهور 
باملجمع���ات التجاري���ة واالماك���ن العامة 
ويطرح عليهم االس���ئلة ويقدم العديد من 
اجلوائز املتنوعة والقيمة وما مييز البرنامج 
باالضاف���ة الى اجلوائز ه���و ادخال بعض 
االفيهات واملقاطع املضحكة مبا يتناس���ب 
مع حوار اجلمهور، وهو من تقدمي املذيعة 

حنان جابر.

»حيلهم بينهم 5«

يعود البرنامج في موسمه اخلامس ليمتع 
املشاهدين الذين ينتظرون جديده كل عام 
وذل���ك الجوائه املرحة واملضحكة ولروعة 
مقالب���ه اخلفيفة اجلميل���ة مع ابرز جنوم 

الوطن العربي.

»صيدة سوالف«

هو برنامج كامي���را خفية تدور فكرته 
حول استضافة الفنانني واالتفاق معهم على 
أن يطبق املقلب على املذيع وليس الضيوف 
وهنا تختل���ف الفكرة عن البرامج االخرى 
ويحدث بالبرنامج مواقف وردات فعل غير 

متوقعة جميلة وخفيفة.

منفصلة متصلة ويناقش العمل بعض 
االس���قاطات االجتماعية والسياس���ية 
والرياضية والفنية باطار كوميدي ساخر 
ويهدف الى تسليط الضوء على بعض 
املش���كالت االجتماعية وهو من بطولة 
خالد العجيرب واحمد العونان وضيوف 
احللقات عبد االمام عبداهلل وباسمة حمادة 
وعبير اجلندي ومحمد العجيمي وهند 
البلوشي ومحمود بوشهري وكثير من 

النجوم.

»اللعب فلة«

برنامج مسابقات كوميدي يتخلله اربع 
فقرات متنوعة يقوم املتسابقون بالتنافس 

خالل قصة طبيب وزوجته وابنته الصغيرة 
ليس لديهم أحالم في الدنيا سوى أن يعيشوا 
بس���الم ويقوموا على تربية ابنتهم إال أن 
الظروف تلع���ب دورا وجتعلهم يغيرون 
مجرى حياتهم ونظرتهم للمجتمع فيفقدون 
ثقة من حولهم نتيجة وضعهم في مواقف 
ليس لهم ذنب فيها، واملسلسل من اخراج 
أحمد البيلي ويش���ارك في البطولة كل من 
هدى حسني، ابراهيم احلربي، شيماء علي، 
مش���اري البالم، احمد العونان، ومجموعة 

من الفنانني.

»العب غيرها«

عمل اجتماعي كوميدي من 30 حلقة 

حني يأتي ش���قيقها »داود حسني« من بلده 
ويعاني الوي���الت واملصاعب نتيجة تخلي 
اخت���ه وأبنائها عنه نظرا حلالة الفقر التي 
يعيشها والتي جتبره على العمل في وظائف 
بس���يطة لتأمني لقمة العيش ويتخلل هذا 
العمل الدرامي العديد من املواقف الكوميدية، 
وه���و من تأليف ضي���ف اهلل زيد وإخراج 
محمود دوامية وبطولة النجوم داود حسني، 
احمد الس���لمان، طيف، هبة الدري، حسني 
املهدي، شوق، بثينة الرئيسي، أمل عباس، 

وآخرين.

»الرهينة«

عمل يناقش بعض القضايا الواقعية، من 

عبداالمام فيؤدي دور شخص طيب يكتشف 
أالعيب العصابة التي ادخلت صديقه السجن 

ويكتشفهم ويضعهم بالسجن.
ويتكلم املسلسل عن سلوكيات التعامل 
والفقير الضائع بني الكبار وهذا هو اخلط 
الرئيسي للمسلسل وعالم املال اخلطير جدا 
وهو اجتماعي يقدم بطريقة كوميدية بسيطة 

بعيدة عن التكلف.

»كريمو«

تتلخص احداث املسلسل حول وافدين 
ش���قيقني، حيث تعيش األخت »طيف« مع 
زوجها املواطن وتصبح كويتية وتكون أسرة 
ارستقراطية تعيش حياة رغدة ومترفة في 

حضر احلفل حش���د كبير من الفنانني 
الدعاية واالعالن  واإلعالميني ومس���ؤولي 
حيث حتدث نائب رئيس الشركة الوطنية 
املتحدة لالعالم طريف العوضي، مؤكدا ان 
دورة رمضان 2010 بذل فيها مجهود كبير 
ومت مراعاة التنويع والتجديد فيها من اجل 
إسعاد املشاهدين، فهي تختلف عن السابق 
خصوصا ان بها جنم���ني كبيرين في عالم 
الكوميديا هما طارق العلي وداود حس���ني 

اللذان حتظى اعمالهما مبتابعة كبيرة.
واضاف: كذلك تختلف من ناحية البرامج 
التي ستحمل عدة مفاجآت للمشاهدين حيث 
متت االستعانة بعدد من الوجوه اإلعالمية 
البارزة في الكويت واخلليج، باالضافة الى 
الدرامية احمللية واخلليجية  املسلس���الت 
والعربية، ملمحا الى ان »فنون« احتلت حسب 
احدى الدراسات العاملية املرتبة االولى في 
اكثر قناة مشاهدة خارج الكويت لذلك يعتبر 

ان »فنون« سفير الكويت في اخلارج.
ومن ثم مت عرض فيلم تس���جيلي الهم 
البرامج واملسلس���الت التي ستعرض على 
شاش���ة »فنون« في ش���هر رمضان املقبل، 

وجاءت كما يلي:

»زمن مرجان«

مسلس���ل باللهجة اخلليجية من تأليف 
امين احلبيل وإخراج مازن اجلبلي ويشارك 
في البطولة كل من طارق العلي، عبداالمام 
عبداهلل، محمد العجيمي، فرحان العلي، وهيا 
الشعيبي، وش���هاب حاجية، وامل عباس، 
مي البلوش���ي، وس���الي القاضي ويجسد 
الفنان طارق العلي فيه دور رئيس عصابة 
محترف يجيد التالعب بضحاياه، اما الفنان 

عبدالحميد الخطيب
عام بعد ع�ام تثبت قناة »فن�ون« ان التميز ال يأتي 

 من فراغ وامنا نتيجة تضافر جهود وابداع عقول واعية الهمية 
ما يتم عرضه للمشاهد اخلليجي والعربي خصوصا اذا كانت القناة بحسب 

دراس�ات عاملية هي االكثر مش�اهدة عربيا من بني القنوات الكويتية، فاجلميع ينتظر 
جديدها في شهر رمضان املبارك لتس�طع »جنمة وقمر« بأجمل باقة برامجية ودرامية لتحتل املرتبة 

االولى في قلوب متابعيها وسط منافسات شرسة من الفضائيات االخرى.
لقد باتت »فنون« رقما صعبا من خالل رؤية ثاقبة واعداد جيد لدورتها الرمضانية كل س�نة من اجل ارضاء جميع االذواق فهي كما 

وصفتها املذيعة سوس�ن الهارون مقدمة حفل االعالن عن دورة القناة لرمضان 2010 والذي اقيم مساء امس االول بفندق الكراون بالزا 
بالفروانية انها »عروس الكوميديا« سواء من خالل ادارتها التي يترأسها العمالق عبد احلسني عبد الرضا احد مؤسسيها او لنوعية برامجها 

واعمالها الدرامية التي تصنع البسمة في كل مكان. 

طري�ف العوض�ي: »فن�ون« س�فير الكوي�ت ف�ي الخارج

املعد نايف النعمة والفنان محمد احلملي وبدر الشعيبي كانوا من احلضور الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مع النجم داود حسني

جانب من احلضور الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مع الزميل عبداحلميد اخلطيب ويعقوب عبداهلل والزميل عالم اخلطيب وعبدالقادر القالف وجوه نسائية حضرت احلفل

نائب رئيس الشركة الوطنية المتحدة لإلعالم طريف العوضي

مبارك السهلي وخالد العجيرب ويعقوب عبداهلل مع طريف العوضي ومحمد العسعوسي أثناء الحفل

)محمد ماهر(طريف العوضي يتوسط محمد العسعوسي ويعقوب عبداهلل


