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محمد المنصور وحسين المنصور أبطال 
مسلسل »الحب اللي كان« مع المذيع 

نادر كرم اثناء الحفل

»الراوي« طالل خليفة

فضل تلفزيون الكويت علينا.
 مت تقدمي »القرقيعان« للحضور من قبل األطفال 

املشاركني في احلفل.
 أكد الفنان أحمد جوهر ان مسلس���له »املنقسي« 
مختلف نهائيا عما قدمه في السابق ألنه يناقش قضية 

واقعية وذلك خالل حديثه للمذيع نادر كرم.
 ق���ام املخرج خالد بوحيمد مبجهود كبير إلخراج 

احلفل بالصورة اجلميلة.
 تواجد فريق »فوكس« التلفزيوني إلجراء العديد 
من اللقاءات مع الفنانني املشاركني في املسلسالت التي 
ستعرض على شاشة التلفزيون من خالل مذيعه أحمد 

تقي.

 العم���يد مح���مد هاشم الص���بر ش���كر تلفزيون 
الكويت على تعاونه الدائم مع وزارة الداخلية في تسليط 
الضوء على املظاهر السلبية التي حتدث في شوارعنا.

 الف��ن���ان مح��مد املن���صور ع���بر عن ش���ك���ره 
لتلفزيون الكويت وامتنانه له قائال: عمرنا ما ننس���ى 

 مدير ال��عالق���ات الع���امة باإلع���الم م���وس���ى 
ت���ركي كان في استقبال الفنانني واإلعالميني بابتسامته 

املعهودة.
 مجموعة األطفال الذين ش���اركوا في احلفل كانوا 

يتحركون بتلقائية خالل تقدمي فقراتهم التراثية.
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)أنور الكندري(وكيل التلفزيون فوزي التميمي

التي تتماشى مع أجواء الشهر الكرمي.
وبعد ذلك مت اس���تعراض األعمال احمللي���ة واخلليجية التي 
ستقدم على شاش���ة التلفزيون في شهر رمضان وهي مسلسل 
»احلب اللي كان« بطولة محمد املنصور وحسني املنصور ونخبة 
من النجوم العرب، »املنقسي« بطولة أحمد جوهر، غامن الصالح، 
ش���هاب حاجية، احمد ايراج، »وعد لزام« بطولة جاسم النبهان، 
علي البريكي، زهير النوبان���ي، فايز العامر ونخبة من النجوم 
اخلليجيني، »تصانيف« بطولة غامن السليطي، عبدالعزيز جاسم، 
هالل محمد، »بنات آدم« بطولة حبيب غلوم، هيفاء حسني، زينة 
كرم وآخرين، »سندباد بن حارب« بطولة مشعل اجلاسر وإخراج 

غافل فاضل.
أسرار المحبين

كما تضمنت الدورة العديد من البرامج الدينية منها »أس���رار 
احملبني«، »عشرة عمر«، »مع اإلسالم«، »حديث القلوب«، »30سؤال«، 

»النب���أ العظيم«، »أطفال حول النب���ي«، »حطم القيود«، »أفال 
يتدبرون«، »أمننا في رمضان«.

كما تضمنت عددا من برامج املسابقات مثل برنامج »ألو 
خليج���ي« وبرنامج »كيس قرقيعان« الذي تقدمه س���ماح 
غندور مبش���اركة مجموعة من األطفال باش���راف مراقبة 

برامج االسرة بالتلفزيون بدور العيسى.
اجلدي���ر بالذكر ان املذيع نادر كرم اس���تضاف على 
املسرح عددا من النجوم املشاركني في اعمال رمضان 

2010 والتي ستعرض حصريا على شاشة 
تلفزيون الكوي���ت حيث حتدثوا عن 

أدوارهم وأجواء املسلسالت 
التي يشاركون 

بها.

مفرح الشمري
في أجواء تراثية يفوح 

منها عبق املاضي اجلميل أعلن 
تلفزيون الكويت مساء امس االول 

دورة برامجه اخلاصة بشهر رمضان 
املبارك وذلك في قاعة الكريستال بفندق 

الشيراتون بحضور وكيل التلفزيون فوزي 
التميمي ومراقب املعدين مشاري البعيجان ومراقب البرامج 

الدينية خالد الرشيدي باإلضافة الى ابطال األعمال احمللية التي 
ستعرض على شاشة التلفزيون خالل الشهر الكرمي، منهم غامن 
الصالح ومحمد املنصور وحسني املنصور وأحمد جوهر والقدير 
محمد حسن وعلي البريكي وجاسم النبهان وفايز العامر ونخبة 
كبيرة من النجوم الشباب. وكان احلفل حتت شعار »الزين عندنا« 
وتص���دى لتقدميه املذيع نادر كرم و»الراوي« طالل خليفة ومن 
اخراج خالد بوحيمد، حيث قدمت مجموعة من األطفال عددا من 

الشيالت التراثية واأللعاب التي ميارسونها في شهر رمضان.
إعجاب المشاهدين

بدأ احلفل بكلمة من وكي���ل التلفزيون فوزي التميمي رحب 
فيها باحلضور من الفنان���ني واإلعالميني وأبلغهم حتيات وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل وكذلك حتيات وكيل 
وزارة اإلعالم الش���يخ فيصل املالك وجميع املسؤولني بالوزارة 
شاكرا لهم تلبيتهم الدعوة حلضور حفل االعالن عن برامج شهر 
رمضان، متمنيا ان تنال هذه البرامج واملسلسالت التي اختيرت 

بعناية اعجاب املشاهدين.
وأكد التميمي ان دورة ه���ذا العام كويتية وخليجية 
وذلك لتعزيز مكانة الفنان اخلليجي وليس االنتقاص 
من دور الفنان العربي، مشيدا مبا حققه شعار »الزين 

عندنا« في السنوات املاضية.
برامج خاصة

وأشار الى ان قناة اثراء وقناة العربي ستكونان 
لهما دورة برامج خاصة بهما في 
هذا الشهر الكرمي تتضمن 
العدي���د من البرامج 

الدينية والثقافية 

تلفزيون الكويت
في رمضان.. كيس قرقيعان

أعلن عن دورة برامجه في قاعة »الكريستال«


