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مقدمة برامج هاأليام قاعدة 
الدرامية  تروج ألحد األعم����ال 
في برنامجه����ا اإلذاعي بطريقة 
عجيبة واملصيبة انها تفرض على 
املستمعني اختياره في مسابقة 

البرنامج.. واهلل عيب!

ممثل شاب زعالن على 
أحد املنتجني ألن اسمه مخليه 
في نهاية تتر املسلسل مع ان 
دوره رئيسي في العمل وقرر 
عدم الشغل معاه مرة ثانية.. 

توه الناس ياحلبيب!

ترويج قرار
الظهر  ممثلة شادة 
في أحد املخرجني هاأليام 
متضايقة ألن هاملخرج 
مو معطيه ويه وال وقف 
معاها في مشكلتها مع 

زميلتها.. تستاهلني؟

مشكلة

)محمد ماهر( من أجواء الغبقة  الشيخ دعيج اخلليفة يتوسط مبارك السهلي وهيا الشعبي وثامر الشعبي 

النجم داوود حسني مع شوق وبالل الشامي وسعد كنعان وعلي دشتي

حسني املهدي مع بشار اجلزاف وأحد احلضور

الزميل مفرح الشمري مع النجم داوود حسني

نائب رئيس املتحدة لالعالم بدر الصراف مع أحد احلضور

الفنانة جواهر مع بنت خالتها رميا الفضالة

جانب من احلضور

غبقة »المتحدة لإلعالم« .. أجواؤها حميمية
مفرح الشمري

في أجواء حميمية أقامت الشركة 
الوطنية املتح����دة لإلعالم املالكة 
جلري����دة الدار وقنات����ي »فنون« 
و»العدال����ة« واملوق����ع اإلخباري 
»برملاني« و»زوم« ومجلة »سوالف« 
غبقة رمضانية جمعت فيها أهل 
الفن واإلعالم وذلك مساء أمس األول 

بفندق كراون بالزا الفروانية.
وكان على رأس احلضور الشاعر 
الشيخ دعيج اخلليفة ونائب رئيس 
مجل����س ادارة الش����ركة الوطنية 
ب����در الصراف  املتح����دة لإلعالم 
ومدير عام قن����اة »فنون« مبارك 
الس����هلي واملدير التنفيذي لقناة 
العنزي ونخبة  »العدالة« فارس 
من الفنانني واإلعالميني منهم: داود 
حسني، طارق العلي، شهاب حاجية، 
خالد العجيرب، يعقوب عبداهلل، 
مش����عل معرفي، هيا الش����عيبي، 
جواهر، رانيا السباعي، أحمد فرج، 
عبداحملسن القفاص، عهود أحمد، 
رامي العبداهلل، ثامر الش����عيبي، 
سعود الشويعي، ونخبة من الزمالء 
العاملني في  الصحافيني وبعض 

قناة »فنون« منهم سعد كنعان 
وطالل الشمري وآخرون.

وبدأت »الغبقة« بكلمة 
من املذيع����ة عبير الوزان 
رحب����ت فيه����ا بأهل الفن 
واإلع����الم الذين حرصوا 
الغبقة  على حض����ورا 

متمني����ة لهم قضاء 

أجمل األوقات.
وتخل����ل الس����هرة الكثير من 
األحاديث اجلانبية بني جنوم أعمال 
رمضان والزمالء الصحافيني الذين 
كانوا حريصني على سماع آرائهم 
ف����ي األعمال مثل »زم����ن مريان« 
و»كرميو«، باالضافة الى البرامج 
الكوميدية التي تعرض على قناتي 

»فنون« و»العدالة«.
وقد سرق األضواء النجم داود 
حسني حيث ان الكثير من املدعوين 
حرصوا على التقاط الصور معه 
وسؤاله عن شخصية »كرميو« التي 
يجسدها في مسلسله الذي يعرض 
على شاش����تي »فنون« و»الراي« 
متمنني له التوفيق دائما في تقدمي 

األعمال الدرامية الهادفة.
ومن جانبه شكر بوحسني جميع 
من يشيد ب� »كرميو« طالبا منهم 
متابعته في احللقات املقبلة ألنها 

ستحمل العديد من املفاجآت.
في نهاية »الغبقة« شكر نائب 
رئيس الش����ركة الوطنية املتحدة 
لإلعالم بدر الصراف احلضور على 
تلبيته����م الدعوة التي 
وصفها بأنها أخوية 
وكان الهدف منها 
بزمالء  االلتقاء 
املهنة بعيدا عن 
أج����واء العمل 
متمنيا للجميع 
في  التوفيق 

أعمالهم.

الشباب العاملون بقناتي »فنون« و»العدالة« كانوا شعلة من النشاط واستقبلوا 
احلضور بوجه بشوش.

الزمالء الصحافيون اس��تغلوا وجوده��م في الغبقة وأجروا العدي��د من اللقاءات 
الفنية مع النجوم الذين حضروها.

كامي���رات »فنون« و»العدالة« ص���ورت اجواء الغبق���ة لعرضها الحقا عبر 
شاشتيهما.

حضرها العديد من الفنانين واإلعالميين في »كراون بالزا«
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رانيا السباعي

ح���رص الفنانون واالعالميون على احلضور في وقت مبكر حتى يعيش���وا 
اجواء الغبقة منذ البداية.

حضور الفت للنجم داود حس��ني والنجم طارق العل��ي اللذين اضفيا على الغبقة 
اجواء غير طبيعية من خالل قفشاتهما الكوميدية مع احلضور.

كان هناك عدد من اجلماهير حرصوا على التصوير مع جنوم اعمال رمضان.
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة وصف الغبقة بأنها فرصة لاللتقاء باالصدقاء خاصة 

في ليالي رمضان املباركة.


