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مطرب بعدما قرر 
االعتزال هاأليام يفكر 
انه يسجل چم نشيدة 
دينية علشان يهديهم 
 للتلفزيــون.. خيــر

ان شاء اهلل!

ممثلة »عبرت« عن فرحتها 
بعدما اختارها أحد املخرجني 
لعمله اليديد اللي راح يصور 
بعد رمضان مع انه ما كان 
مقتنـــع فيها انهـــا ممثلة.. 

سبحان مغير األحوال!

هدية اقتناع
ممثل مشهور ما »رحم« 
أحد املنتجني بعدما سمع انه 
يبي يخصم عليه لتأخيره 
الدامي في لوكيشن التصوير 
فقام هدده بقطع عيشه.. 

واهلل عيب!

تهديد

مدير عام القناة األولى علي الريس

)فريال حماد(املخرج نايف الكندري املعد علي حيدر مع املذيع أحمد املوسوي 

صورة ملا نشرته »األنباء« عن املشكلة

الريس: هل التزمت »كوندور العالمية« 
بشروط مناقصة »اإلعالم« لبرامج مسابقات رمضان؟

»FM سيارات »تشارجر« و»آيفون« يوميًا في »كنز

مفرح الشمري
انطلق مساء أمس »قطار« برنامج املسابقات »كنز FM« عبر أثير 
موجات »كويت FM« محمال بالعديد من اجلوائز القيمة والثمينة 
التي تصل قيمتها الى أكثر من مليوني دوالر تقدم للفائزين في 
حلقاته التي تبث طوال شهر رمضان الكرمي باالضافة الى حلقات 

خاصة في عيد الفطر.
البرنامج يبث يوميا من الساعة 9 وحتى 10.30 مساء برعاية 
»زين«، »األنباء«، »شركة البترول الوطنية«، »معهد فندق كراون 
بالزا«، »منتزه خليفة السياحي«، »شركة كون سبت للهواتف«، 
وهو من إعداد وإشراف خديجة دشتي وعلي حيدر وتقدمي النجم 
احمد املوسوي وإخراج نايف الكندري، بينما يتصدى لتنسيق 

اتصاالته جميل اقبال، رامي الشعار، محمود عطية.

مشتركو »زين«

من جانبه، صرح املشـــرف العام على البرنامج علي حيدر لـ 
»األنباء« بأن البرنامج موجه فقط ملشـــتركي »زين« التي قدمت 
جوائز قيمة وثمينة ملشتركيها الذين سيحالفهم احلظ في البرنامج 

الذي حقق جناحات كبيرة في سنواته املاضية.
وبخصوص اجلوائز، ذكر حيدر انها مختلفة عن الســـنوات 
املاضية، حيث ستكون هناك 5 سيارات »تشارجر« تقدم اسبوعيا 
عن طريق »سحب الكمبيوتر« للمشتركني في البرنامج باالضافة 
الى أجهزة هواتف »آيفون« و»بالك بيري« للفائزين بفقرة »األسرع« 
لالجابة عن اســـئلة البرنامج التي تصل لهم عن طريق هواتفهم 

النقالة.

عبدالحميد الخطيب
بعد ان نشرت »األنباء« في عددها 
الثالثاء املاضي خبرا مفاده  الصادر 
وجود خالفـــات بني مدير عام القناة 
األولى علي الريس ومجموعة »كوندور 
العاملية« الشركة املسؤولة عن تنظيم 
برنامج مسابقات رمضان على شاشة 
تلفزيـــون الكويت، لتصميم الريس 
على ان تقدم البرنامج املذيعة ورود 
حيات مع علمه ان »كوندور العاملية« 
اتفقت مع االعالمية مينى شري والفنان 
محمود بوشهري على تقدميه  وذلك 
بناء  على معلومات أكيدة من مصادر 
موثوقة. أرسل مدير عام القناة األولى 
علي الريس ردا نفـــى فيه ماذكرته 
»االنباء« مؤكدا انه كان خارج البالد 

وفيما يلي نص الرد:
الســـيد رئيـــس حتريـــر جريدة 

»األنباء« احملترم
حتية طيبة وبعد

اطلعت على ما نشرته جريدتكم 
الغراء حول موضوع مسابقات رمضان 
نقال عن مصـــادر موثوقة كما ادعى 
احملرر عبداحلميد اخلطيب أن مدير 
عـــام القناة األولى علـــي الريس، قد 
العاملية«  توعد مجموعة »كونـــدور 
بنقل برنامج املســـابقات الى شركة 
أخـــرى إذا لم ترضخ لرغبته بفرض 
املذيعـــة ورود حيات لتقدمي برنامج 

املسابقات.
والتزاما بقانون املطبوعات وللرد 
على مثل هـــذه االفتراءات واألكاذيب 
التي لم يقدم لها احملرر أي مســـتند، 
فإني أود توضيح احلقائق والرد على 
هذه االفتراءات التي متسني شخصيا 
والتي بدا واضحا فيها التجني ورمي 
التهم جزافـــا دون أي دليل وال عقل 

وال منطق.
أوال: بالنسبة لقيامي بتهديد الشركة 
املذكورة فالسؤال: متى مت هذا التهديد؟ 

وأين؟ ومن كان حاضرا وشاهدا؟

ولعلم القارئ الكرمي وعلم القائمني 
على جريدة »األنباء« احملترمة فإنني 
كنت مرافقا لزوجتي التي تتلقى العالج 
في أملانيا منذ 30 يونيو حتى 7 اجلاري، 
أي قبل نشر اخلبر بيومني، ولم اجتمع 
ولم ألتق مع أي من مسؤولي شركة 
كوندور العاملية، وال مع ممثلها وال 
مع مالكها، فمن أين علم احملرر انني 
هددت وتوعدت؟ ومن هو الشخص 

الذي هددته وتوعدته؟
ثانيا: أما بالنسبة ملوضوع مذيعي 
برنامج مســـابقات رمضان، فإنه ال 
مدير القناة األولى وال أي مســـؤول 
في التلفزيون يقرر أو يرفض حسب 
مزاجه الشخصي، وال ان يفرض مذيعة 
أو مذيعـــا حيث ان من بني شـــروط 
املناقصة التي طرحتها وزارة اإلعالم 
لترسية مسابقات رمضان، ان تلتزم 
الشركة باالستعانة مبذيعي تلفزيون 
الكويت، فهل التزمت الشـــركة بهذه 
الشـــروط؟ هل اســـتعانت مبذيعي 
تلفزيـــون الكويت لتقـــدمي برنامج 

مسابقات رمضان؟
واعتقـــد أن بقيـــة التهم محاولة 
لتشويه السمعة واإلساءة إلّي شخصيا 
أو الى أي مذيع أو مذيعة في تلفزيون 
الكويت، وهذه ال حتتاج الى رد ألنها 
مجرد اتهامات ساقها احملرر وال عالقة 

لها أبدا مبوضوع املسابقات.
في اخلتام نريد ان نبني اننا نكن كل 
احترام وتقدير ملدير عام القناة األولى 
علي الريس الذي عودنا دائما على تقبل 
كشف احلقائق بعيدا عن التجريح وما 
حدث هو نقل ملعلومات مؤكدة ووفق 
املعايير املهنية من مصادر كما أوردنا 
سابقا موثوقة )ليست اشاعة( والتي 
قّصت لنا املشكلة وكان البد من كشفها 
بدقة وموضوعية ملعرفة أين سيصل 
املوضوع السيما انه متعلق ببرنامج 
مسابقات مهم ينتظره جمهور شاشة 

تلفزيون الكويت كل عام.

بعدما نشرت »األنباء« معلومات عن وجود مشكلة بين الطرفين نقاًل عن مصادر موثوقة يتواصل مع المستمعين يوميًا برعاية »األنباء« و»زين«
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