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بوشهري، عبداهلل بوشهري، فؤاد 
علي، محمد العلوي، صمود، شهد، 
أوس الش���طي، فهد باسم، أمل 
عبدالكرمي، حال، محمد الدوسري، 
عبداهلل البدر، أمل العنبري، منى، 

طالل باسم.

»بوكريم برقبته سبع حريم«

تدور قصة املسلس���ل حول 
عائلة تتكون م���ن أب و7 بنات 
بعد ان قرر ان يتولى تربيتهن بعد 
وفاة زوجته وهي في سن صغيرة 
ويعي���ش االب حالة من الضنك 
والفقر والصعوب���ة في احلياة 
مما يضطر البن���ات الى العمل 
ملساعدة االب لتدبير مصاريف 
املعيشة وخالل هذه االحداث متر 
كل واحدة منهن بتجارب عديدة 
ومواقف كثيرة داخلية في املنزل 
وخارجية في العمل. املسلس���ل 
من بطولة الفنان القدير س���عد 
الفرج وابراهيم احلربي والهام 
الفضالة وليلى السلمان وهبة 
الدري وسعاد علي وملياء طارق 
وفاطمة الصفي وشجون وبثينة 
الرئيسي وياسة وهو من تأليف 

هبة مشاري حمادة.

»شوية أمل«

رحلة عمر من العام 1979 في 
احدى القرى اخلليجية البسيطة 
حيث تغ���ادر هاجر بيت الزوج 
حبيب االعور تاركة وراءها عيالها 
اخلمسة )4 بنات وولد(، ويرحل 
حبيب للعالج ولكنه يعود ليراها 
في كن���ف فالح بع���د 20 عاما، 
وبعد مرور الس���نوات وبعد ان 
كبر ابناء حبيب، يتعرض ابنه 

من تالميذه وهم خمسة شباب 
ويتفق معهم على القيام باملهمة 
ويدخل الى اسرائيل عبر انفاق 
غزة ويتمكن م���ن تنفيذ املهمة 
ولكنه يفش���ل ف���ي العودة عن 
طريق االنفاق فيعود عبر احلدود 
اللبنانية مرتديا   � االسرائيلية 
الزي العسكري االسرائيلي لكنه 
يقع في اسر حزب اهلل وتتوالى 

االحداث في اطار كوميدي.

»الملكة«

عمل اجتماعي معاصر يدور 
حول الفن كمهنة يراها البعض 
دون املس���توى والبعض اآلخر 
يعتبرها ذات قيمة في املجتمع اذ 
يلقي الضوء على اجلانب االخر 
من حياة الفنان التي ال يعلمها 
اجلميع من طبائع وصفات عبر 
الدخول الى دهاليز عامله اخلاص، 
العمل حول ش���خصية  ويدور 
»هدى« الت���ي تلقبها الصحافة 
بامللكة ملا لها من مش���وار فني 
وغنائي جتاوز ال� 20 عاما تربعت 
من خالل���ه على قمة النجومية، 
وتق���ع لها العديد من املش���اكل 
العائلية وعداوة وحروب فنية 
تهرب منها عبر دخولها في قصة 
حب مع شاب اصغر منها يدعى 
»رائد« وهو ممثل مغمور، ويطرح 
العمل تساؤالت عدة حول الشهرة 
واملال واحلب والعالقات االنسانية 
البسيطة واملعقدة. العمل قصة 
وسيناريو وحوار فهد العليوة 
واخراج خالد الرفاعي ومن بطولة 
م���رمي الصالح، هدى حس���ن، 
محمد جابر، انتصار الش���راح، 
طيف، باسم عبداالمير، محمود 

عمار حلادث يغير مجرى حياته 
وبهية وسمية تأخذهما احلياة الى 
الزواج والعمل اما زينب فتصاب 
بعقدة ال تقدر على التخلص منها 
أما الصغ���رى دعاء فهي االخت 
امللتزم���ة دينيا وبهذه التركيبة 
تدور احداث كثيرة تظهر نهايتها 
مع اقت���راب التقارب بن األبناء 
وأمهم. واملسلسل من بطولة محمد 
املنصور وزهرة عرفات وخالد 
أمن وخال���د البريكي وابراهيم 
الرئيس���ي  احلس���اوي وبثينة 
وهيفاء حسن وهو للكاتب حسن 

املهدي ومن اخراج علي العلي.

»ليلى 3«

مل���يء  درام���ي  مسلس���ل 
بالرومانس���ية والتضحية من 
أج���ل اآلخر في زم���ن ال يرحم 
أصحاب القلوب الرقيقة. »ليلى 
3« يعود مرة أخرى ومنذ بداياته 
الى الرومانسية بن ليلى وبدر 
ويعيشان حلظات شاعرية مبالمح 
قصة ح���ب عصري���ة مختلفة 
ومميزة. وتختلط املش���اعر بن 
احلب والعط���ف على اآلخرين. 
وتتواصل اخليوط حتى ظهور 
بدر في املسلسل فمن هو بدر؟ وما 
العالقة التي تربطه مع ليلى؟ هذا 
ما ستكشف عنه حلقات املسلسل. 
الكاتبة ليلى  وهو من تألي���ف 
الهاللي وبطولة هيفاء حس���ن 
الزدجال���ي وابراهيم  وابراهيم 
احلساوي وجنوى ومالك وهو 

من اخراج عامر احلمود.

»سعيد احلظ«
عم���ل كوميدي ي���دور حول 

تلفزيون الوطن »يدّلل« مشاهديه للسنة اخلامسة

)كرم ذياب( مدير عام تلفزيون »الوطن« احمد الدوغجي مع الفنان القدير محمد جابر والنجمة هدى حسن والشاعر الشيخ دعيج اخلليفة والفنان القدير محمد املنصور واملنتج باسم عبداالمير والفنانة ليلى السلمان اثناء احلفل 

والقى مدير ع���ام تلفزيون 
الوطن املخ���رج احمد الدوغجي 
كلمته، حيث شكر احلضور على 
تلبية الدعوة وقال: كما عودناكم 
نلتقي بكم ف���ي مثل هذا املوعد 
كل عام لنعلن عن برامج ش���هر 
رمضان املبارك، فمنذ اربع سنوات 
وهانحن ندخل في السنة اخلامسة 
وجميع العامل���ن في »الوطن« 
يحرصون عل���ى تقدمي اجلديد 
دائما من خ���الل عمل ال يتوقف 
الرضاء مشاهدينا، وسنستمر 
في شعارنا »تدلل مع الوطن«، 
متمنيا ان تكون دورة تلفزيون 
»الوطن« لعام 2011 مرضية الذواق 

اجلمهور.
وتال كلم���ة الدوغجي عرض 
»برومو« ألهم برامج »الوطن« 
في رمضان ه���ذا العام وجاءت 

كما يلي: 

»فرقة ناجي عطااهلل«

عم���ل اجتماعي م���ن بطولة 
»الزعيم« عادل امام وانوش���كا 
واحمد الس���عدني ومحمد عادل 
امام وهيث���م احمد زكي وعمرو 
رمزي واحم���د تهامي والنجمة 
السورية كندة علوش، وهو من 
انتاج صف���وت غطاس وتأليف 
يوس���ف معاطي واخراج رامي 
امام، وتدور احدث املسلسل حول 
ناجي عطااهلل وهو ضابط متقاعد 
بالسفارة املصرية في تل ابيب 
يقرر االنتقام من اسرائيل بسبب 
أعمالها الوحش���ية في فلسطن 
وذلك من خالل السطو او سرقة 
احد البنوك االس���رائيلية حيث 
يعود الى مصر ويتصل مبجموعة 

جانب من احلضور الكبير

محمد املنصور لـ »األنباء«: بدأت أمتاثل للشفاء 
وانتظروني في »ضي القلوب« بعد رمضان

أكد الفنان القدير محمد املنصور انه بدأ 
يتماثل للشفاء بعد اجرائه لعملية جراحية في 

الكتف بفرنسا اثر اإلصابة التي تعرض لها 
في الفترة القليلة املاضية، وقال في تصريح 

لـ »األنباء« على هامش حفل اعالن دورة 
»الوطن« لرمضان 2011: سأسافر خالل األيام 

املقبلة الى باريس ملتابعة العملية اجلراحية، 
مشيرا الى ان اإلصابة كانت عبارة عن تهتك 

بالكتف اليمنى نتيجة وقوعه على األرض اثناء 
لعبه »االسكواش«، شاكرا كل من سأل عنه 

خالل هذه احملنة.
 وعن جديده كشف املنصور انه يستعد 

ملسلسل »ضي القلوب« بعد اجازته من وزارة 
اإلعالم وهو من بطولة وانتاج أبناء املنصور 

ويشاركهم فيه نخبة من النجوم، الفتا الى انه 
سيبدأ في تصويره بعد شهر رمضان املبارك.

محمد املنصور يشرح لنائب رئيس قسم الفن الزميل عبداحلميد اخلطيب كيف أصيب في كتفه

املبدع محمد اخلياط امتع احلضور مبوسيقاه الرائعة

سعد الفرج »برقبته 
سبع حرمي« والصالح 

وحسني وجابر 
والشراح يجبرون 

»امللكة« على كشف 
أسرار الفنانني

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها تلفزيون »الوطن« في حفل االعالن عن دورة برامجه لشهر رمضان 2011 والذي اقامه مساء امس االول في صالة سلوى الصباح مبنطقة 

الساملية، وذلك من خالل اجتاهه الى املسلسالت العربية )غير اخلليجية( بعد ان كانت املادة الدرامية التي يقدمها محلية بحتة، حي��ث ض��م الى دورته هذا الع���ام 

م���سلسل »ال��زعيم« عادل امام »فرقة ناجي عطا اهلل« بجانب اعداده ملائدة فنية عامرة بافضل البرامج واالعمال الكوميدية والدرامية الكويتية، الرضاء أذواق جم���يع 

املش�اهدين ف�ي الشهر الكرمي. وعلى انغام املوسيقار املبدع محمد اخلياط بدأ حفل اعالن دورة تلفزيون »الوطن« الرمضانية لعام 2011 بكلمة من عريفته االعالمية املتميزة 

اميان جنم والتي اكدت ان »الوطن« يزدان كل عام بكوكبة من النجوم الذين يشهدون تطوره من عام الى آخر، الفتة الى ان دورة هذا العام تشهد مرور خمس سنوات على 

نشأة هذا الصرح االعالمي الذي يسعى الى ارضاء املشاهدين في كل مكان.

كتب: عبدالحميد الخطيب
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الش���قيق  ش���خصية ص���الح 
األصغر لس���عيد، وهو كسول 
وغير محظوظ، وشخصية غير 
متزنة يعيش حياته في تناقض 
ولديه طموح ولكنه ش���خصية 
غبية ال يستطيع تنفيذ طموحه 
بسبب تخبطه ويوافق شقيقه 
الغذائية  بامل���واد  التجارة  على 
الفاس���دة والتالع���ب بأس���عار 
السكراب وفجأة يصحو ضميره 
ويندم ويحتج ويقدم استقالته 
ويعود مرة أخرى للعمل ويحب 
شقيقه س���عيد لدرجة أنه يقف 
ضد زواجه م���ن حبيبته حتت 
مبرر اخلوف من فراق ش���قيقه 
ويستمران في العمل بالكراج إلى 
ان تظهر شخصية »بخيت« الذي 
ميتلك سلسلة مطاعم ويعرض 
عليهما فتح مطعم داخل الكراج. 
وهنا تبدأ األح���داث في إطارها 
الكوميدي الهادف. املسلسل من 
بطولة عبدالناصر درويش ومحمد 
العيسى ورزيقة طارش وشهاب 
حاجية واحم���د العونان ومنى 
شداد وسعد بخيت واسماعيل 

سرور وفيصل بوغازي.

»مجلس مسك«

 برنامج ح���واري اجتماعي 
تربوي يتناول القضايا الهامة في 
حياة األسرة الكويتية واخلليجية 
والعربية واإلسالمية مازجا بن 
السرد القصصي واحلوار املفتوح 
مع اجلمهور احلاضر، مستخرجا 
الفوائد والعبر. موجها رسائله الى 
مختلف الشرائح في املجتمع. األب 
واألم والزوج والزوجة واألبناء 
ومثيرا املواج���ع مقدما احللول 

ناثرا املسك في حياة األسرة من 
اجل مجتمع سعيد آمن ومطمئن. 
م���دة احللقة 30 دقيقة وهو من 
تقدمي الش���يخ جاسم بن محمد 

بن مهلهل الياسن.

»من أحصاها دخل الجنة«

 برنامج يستعرض أسماء اهلل 
احلس���نى ومدلوالتها واقتباس 
احلكم واملواعظ منها وتطبيقها 
على أرض الواقع. وفي كل حلقة 
يستعرض اس���من أو 3 أسماء 
مس���لطا الضوء عليها وكاشفا 
معانيها مع اس���تخراج الفوائد 
طبقا للكتاب والس���نة، والتي 
س���مى اهلل عز وجل نفسه بها 
في كتبه أو على لسان رسله أو 
التي استأثر بها في علم الغيب 
عنده. وتعد األس���ماء احلسنى 
هلل عز وجل أص���ال من أصول 
العقيدة اإلسالمية  التوحيد في 
وهي م���ن أش���رف العلوم عند 
املس���لمن ولذل���ك مت اختيارها 
لتكون العمود الفقري لبرنامج 
»من أحصاها دخل اجلنة« ومدته 
15 دقيقة وهو من إعداد وتقدمي 

الشيخ صالح النهام.

»90 سؤااًل وسؤال«

يوضح هذا البرنامج األحكام 
املتعلقة بفريضة الصيام واألعمال 
التي يؤديها املسلم خالل الشهر 
الفضيل من أعمال قلبية وفعلية 
وقولية والتي تزيد من رصيده 
في موسم اخلير بشهر رمضان. 
ويط���رح البرنام���ج كل يوم 3 
أسئلة يجيب عنها متخصصون 
في الشريعة والقضايا احلياتية 

ليكمل البرنامج 90 سؤاال ولكن 
هناك سؤاال سيجيب عنه اجلمهور 
لذلك سمي البرنامج »90 سؤاال 
وسؤال« ويغلب الطابع الواقعي 
على البرنام���ج ويقدم بطريقة 
جدي���دة ومس���تحدثة وهو من 
اعداد وتقدمي علي حسن العجمي 
وتنسيق احمد البصيري وانتاج 
محمد شمس الدين واالخراج يقود 

دفته احمد عزب.

»عبداً شكوراً«

 30 نعمة من نعم اهلل سيذكرها 
الشيخ فهد الكندري في برنامجه 
الرمضاني على شاشة تلفزيون 
الوطن »عبدا ش���كورا« يحددها 
ويحللها ويناقش أهميتها ويحدد 
طرق الش���كر هلل عليها نظريا 
وعمليا وأسباب زوالها من خالل 
التبصر ف���ي كتاب اهلل والتأمل 
في آياته. ويهدف البرنامج الى 
اعادة الشعور بأهمية هذه النعم 
واحملافظ���ة عليها وم���ن النعم 
التي سيتناولها خالل احللقات 
صيام رمض���ان واملال والبنون 
والصحة واألمن واألمان والقلب 
والسمع والبصر وكثير من النعم 

األخرى. 

»بوقتادة وبونبيل 5«

يعود »أبوقتادة« و»أبونبيل« 
الكرتوني  مع جنوم املسلس���ل 
اآلخري���ن للظهور على شاش���ة 
تلفزي���ون الوطن ف���ي رمضان 
ليستكملوا مسيرتهم في تسليط 
الضوء عل���ى أبرز القضايا على 
الكويتي���ة مبختلف  الس���احة 
اجتاهاتها السياسية واالقتصادية 

واالجتماعي���ة، عب���ر كوميديا 
وفانتازيا ساخرة هادفة ليعيش 
أفرادها مع األس���رة طوال شهر 
رمضان فهذه الشخصيات لم تعد 
مجرد كرتون ننتظره لنلتقي به 
كل رمضان بل أنها متتلك روحا 
وكيانا.. تتنفس وتعيش معنا 
لتنقل همومنا ومشاكلنا وتخرجها 

إلى النور.

مطبخ »حصة«

يب���دأ البرنام���ج م���ع فقرة 
»ماجلتنا« مع دكتورة أو استشارية 
تغذية لتكشف للمشاهد أهمية 
اختيار األغذية الطازجة وطريقة 
االختيار ومدتها 5 دقائق. ومن 
البرنامج املطبخ  ثم يستعرض 
الكويت���ي، حي���ث يس���تضيف 
يوميا شيف كويتي ليتحدث عن 
جتربته والطبخة التي سيقدمها 
للمشاهدين مستعرضا مقاديرها 

وفوائدها.
وبعد عرض برامج ومسلسالت 
رمضان قدمت اإلعالمية إميان جنم، 
محمد عبداهلل النجدي ممثال عن 
ادارة »الويب تيم« حيث كشف عن 
فتح الطريق أمام الشركات لإلعالن 
عن منتجاتها عبر وسائل »الوطن« 
املختلفة على االنترنت من خالل 
»التويتر« و»الفيس بوك« وموقع 
تلفزيون وجريدة الوطن. وأضاف 
قائال: يسرنا التعامل مع املعلنن 
عبر مواقع تلفزي����ون »الوطن« 
والذي يع����رض األعمال الدرامية 
والبرامج عبر الشبكة العنكبوتية 
على م����دار 24 س����اعة، الفتا الى 
احتالل املوقع مراكز متقدمة من 

حيث نسب الدخول اليه.

.. و»الزعيم« عادل إمام أبرز مفاجآته في رمضان 2011

النجدي: فتحنا الطريق
أمام الشركات لإلعالن 

عن منتجاتها عبر وسائل
 »الوطن« املختلفة

على اإلنترنت

الدوغجي: جميع العاملني 
في »الوطن« يحرصون

على تقدمي اجلديد
 دائمًا من خالل عمل  ال يتوقف 

إلرضاء مشاهدينا

»شوية أمل« دراما اجتماعية تغوص في أعماق
األسر اخلليجية و»ليلى« رومانسية مبالمح عصرية

مع »سعيد احلظ« عبدالناصر درويش
في كوميديا من طراز فريد

أسماء اهلل احلسنى »من أحصاها دخل اجلنة«
.. و »90 سؤاال وسؤاال« في فقه وأحكام الصيام و»مجلس 

املسك« دروس يومية في العالقات االجتماعية

مدير عام تلفزيون »الوطن« احمد الدوغجي اثناء القاء كلمته

النجمتان الهام الفضالة ومنى شداد

الفنان القدير سعد الفرج في مسلسل »بوكرمي برقبته سبع حرمي«

ملياء طارق تتوسط خالد امن وشهاب حاجية

محمد عبداهلل النجدي من ادارة »الويب تيم« ب� »الوطن«

الفنانة القديرة مرمي الصالح

االعالمية اميان جنم

بوقتادة وبونبيل هيفاء حسن في »ليلى 3«مشهد من مسلسل »شوية أمل«

مشهد من »سعيد احلظ«

»بوقتادة.. وبونبيل« 
فانتازيا ساخرة 

تشّخص األوجاع 
االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية


