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رئيس مجلس إدارة تلفزيون »الشاهد« الزميل الشيخ صباح احملمد والكاتب عبداألمير التركي

جنوم »الشاهد« في لقطة جماعية

اإلعالمية د.فاطمة النهام نائب مدير تلفزيون »الشاهد« حسن اخلضري

يعرض مجموعة برامج متنوعة .. ومسلسل »سوق الجت« يحارب الظواهر الدخيلة على المجتمع

تلفزيون »الشاهد«.. كويتي 100% في رمضان

وإخراج يحيى أشكناني.

»ديوان الصحافة«

برنامج سياس����ي يتناول عرض 
الصحف اليومية الكويتية ومناقشة 
أبرز القضايا مع وجود ضيف بالبرنامج 
وإبداء اآلراء في هذه القضايا، ويعرض 
البرنامج مباشرا يوميا ملدة 30 دقيقة، 
وهو من تقدمي عويد الصليلي ومحمد 

منصور العجمي.

»من القلب«

برنامج سياس����ي يتناول بعض 
الشخصيات السياس����ية ومناقشتها 
باملواقف املختلفة وإب����داء اآلراء في 
بعض القضايا الكويتية املوجودة على 
الساحة ويعرض البرنامج مسجال ملدة 
ساعة يوميا، وهو من إعداد محمد املال 
وطارق الش����اذلي وتقدمي محمد املال 

واخراج يحيى أشكناني.

»كاش مو بالش«

برنامج عبارة عن مس����ابقات من 
خالل االتصاالت ورسائل »sms« من 
املشاهدين ويكون هناك عدة جوائز 
مادية وجوائز عينية ويعرض البرنامج 
مباشرا ملدة ساعة يوميا ويقدمه محمد 

احلربي.

بناء السور الثالث، ومعركة الرقعي 
1928، ويعرض البرنامج مباش���را 
يوميا ملدة 30 دقيقة ويقدمه خالد 

اخللف.

»يعطيهم العافية«

برنامج اجتماعي يلقي الضوء 
على األش���خاص الذي���ن يخدمون 
الوطن في أوق���ات اإلفطار ويكون 
تصوير البرنامج خارجيا في أوقات 
اإلفطار ويعرض ملدة 15 دقيقة يوميا 
وهو من إعداد وتقدمي مجدي فؤاد، 

إخراج يحيى اشكناني.

»درر رمضانية«

برنام����ج ديني يتناول األش����ياء 
املستحبة واملكروهة خالل شهر رمضان 
املبارك واملواعظ الدينية، ويعرض ملدة 
15 دقيقة يوميا ويقدمه راشد العليمي، 

ويخرجه خالد النجادي.

»شموع ورياحين«

برنامج ديني يتناول ذكر عدة 
الذين لم  شخصيات من الصحابة 
يأخذوا حقه���م تاريخيا، ويعرض 
البرنامج مس���جال مل���دة 20 دقيقة 
يوميا، ويقدمه سيد مهدي حكيم، 

الكويتي مع وجود اتصاالت مباشرة 
باملشاهدين ويعرض البرنامج مباشرا 
يوميا ملدة ساعتني وهو من إعداد يوسف 
العنزي وخالد احلربي وخليفة العتيبي، 
ويقدمه يوسف العنزي وخالد احلربي 

ود.عبدالهادي العجمي.

»منسية«

برنامج تراث����ي يتناول كل ما هو 
قدمي ومنسي من جميع اجلوانب ومنها 
العادات والتقاليد، والتراث الكويتي 
األصي����ل »ب����ري – بح����ري«، والقيم 
واألخالقي����ات التي تناس����اها اجليل 
احلالي، والشخصيات الكويتية القدمية 
وما قدموه من تضحيات للديرة، وهو 
مسجل ملدة س����اعة يوميا، ويتصدى 

العداده وتقدميه منال العمران.

»أغلى دار«

برنامج تاريخي يتناول معركة 
الرقة البحرية ع���ام 1783، وحياة 
املل���ك عبدالعزيز بن س���عود في 
الكوي���ت خالل الفترة من 1891 إلى 
1901، ومعركة الصريف 1901، كما 
يتضمن دعم ومساندة الشيخ مبارك 
الرياض 1902،  الصباح الستعادة 
ومعركة هدية 1910، ومعركة حمض 
1920م ومعركة اجلهراء 1920 وكذلك 

على شاشة تلفزيون »الشاهد« خالل 
شهر رمضان املبارك: 

»أسرار رمضانية«

برنامج ديني يتناول شرح أسماء 
اهلل احلسنى ومواعظ دينية عن شهر 
رمضان وفضله، وهو مسجل ملدة 15 
دقيقة يوميا ومن تقدمي سيد املوسوي 

واخراج بدر النجار.

»حس الشارع«

 برنامج منوعات يتناول آراء املجتمع 
في القضاي����ا اليومية وكل ما يخص 
املجتمع الكويتي بش����كل يومي، وهو 
مسجل ملدة 45 دقيقة، حلقتان أسبوعيا، 

ويخرجه بدر النجار.

»هني وغني«

برنامج ثقافي تراثي وفكرته عبارة 
عن مسابقات، سؤال للمشاهد وإهداء 
أغنية واحلصول عل����ى عدة جوائز، 
ويعرض مباشرا ملدة 20 دقيقة وهو 

من تقدمي سعد الطامي.

»الغبقة«

برنام����ج يتناول جمي����ع القضايا 
العامة للديرة ويستضيف  واملشاكل 
مجموعة كبيرة م����ن أطياف املجتمع 

عبدالحميد الخطيب
اميانا منه بأهمية الشاشة ونوعية 
املعروض عليها ف����ي توعية الناس، 
واس����تمرارا ملدرس����ته اجلريئة التي 
اصبحت متنفسا البداء اآلراء ومنبرا 
مهما يط����رح من خالله املش����اهدون 
همومهم مبوضوعي����ة، اقام تلفزيون 
»الشاهد« حفله السنوي للكشف عن 
باقته الرمضانية املتنوعة من البرامج 
واملسلسالت احلصرية التي ستعرض 
للمرة األولى خالل الشهر املبارك، والتي 
اتسمت بصبغتها الكويتية والهادفة 
100%، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة 
تلفزيون الشاهد ورئيس حترير جريدة 
»الشاهد« الزميل الشيخ صباح احملمد 
ومسؤولي التلفزيون ومذيعيه وعدد من 
الفنانني في مقدمتهم الفنانان القديران 
جاسم النبهان ومحمد جابر والفنان 
فيصل العميري واملخرج حسني املفيدي 

باالضافة الى الزمالء الصحافيني.
في بداية احلف����ل قدم املذيع خالد 
احلربي اهم البرامج واالعمال الفنية التي 
ستعرض على »الشاهد« في رمضان 
ومن ث����م القى الفنان القدير جاس����م 
النبهان كلمة ارجتالية عبر فيها عن 
سعادته باملشاركة في »سوق اجلت«، 
مشيرا الى انه مسلسل يحاكي املشكالت 
املجتمعية التي تخص املشاهد الكويتي 
دون املساس بأحد، وذلك من خالل النقد 
البناء لظواهر اجتماعية اثرت سلبا 
او ايجابا ف����ي املجتمع، وحث اجليل 
اجلديد على التمسك بعادات وتقاليد 
املاضي بعد الغزو الثقافي الذي يجتاح 

مجتمعاتنا حاليا.
 تال ذل����ك كلمة م����ن املذيع محمد 
املال اوضح خاللها ان هدف تلفزيون 
»الشاهد« هو الثقافة االعالمية بعيدا 
عن املصالح الشخصية مع حفاظه على 
هويته الكويتية لتدعيم الوحدة الوطنية 
واصالح الواقع السياس����ي وتأكيد ان 
الكويت جميلة ورائ����دة في املنطقة، 
ومن ثم القى حس����ن اخلضري نائب 
مدير تلفزيون »الشاهد« كلمة اكد فيها 
على اهمية االعمال املعروضة في دورة 
رمضان لهذا العام والتي تشهد زخما 
برامجيا كبيرا وهو ما يحتاجه املشاهدون 
خالل شهر رمضان ملتابعة كل كبيرة 
وصغيرة في الديرة، متمنيا ان يقدم 

»الشاهد« كل ما يرضي متابعيه.
وفيما يلي اهم البرامج التي ستعرض 

)هاني الشمري(جانب من احلضور في مقدمتهم الفنانان القديران جاسم النبهان ومحمد جابر واملخرج حسني املفيدي


