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غير مخصص للبيع قصة الشهيد يوسف ثنيان عبداحملسن املشاري
إنتاج مجموعة 

«آي ويش» 
وإعداد زيد 

اجلزاف.
«األنباء» تعيد 

بثه تكرميًا لذكرى 
الشهيد الراحل.

ملشاهدة الڤيديو/١١٠٨٦٣٠/https://alanba.com.kw رابط مشاهدة الڤيديو

تكويت «النفط».. وخلطة أسفلت جديدة

«املشتركة» تناقش الـ ٣ آالف ومكافآت ومعاشات املتقاعدين
سلطان العبدان 

قــال عضو جلنــة الشــؤون املالية 
واالقتصادية النائب أســامة الشــاهني، 
ان اللجنــة املاليــة ســتعقد اجتماعــا 
مشــتركا اليــوم اخلميــس مــع جلنــة 
الشؤون التشريعية والقانونية ملناقشة 
مشروع بقانون بشأن املتقاعدين. وأعرب 

الشاهني عن أمله في أن ينصف املشروع 
احلكومي اجلديــد املتقاعدين ويكرمهم 
من خــالل إشــراكهم باألرباح وتضمني 
زيــادة الـــ ٢٠ دينــارا ســنويا مع عدم 
إضاعة الـ ٣٠ دينارا املقررة هذه السنة. 
وشــدد على أنه «ال مجال للمساومة أو 
املماطلة في حقوق املتقاعدين واملتقاعدات، 
معربا عن أســفه ألن احلكومة أضاعت 

ثالث فــرص إلقــرار القانــون اخلاص 
باملتقاعديــن».  وأوضح أن من الفرص 
التي لم تســتثمرها احلكومة هي: عدم 
إقرار تكرمي املتقاعديــن بقرار تنفيذي 
مستقل متاح لها. ومن املنتظر ان تناقش 
اللجنة املشتركة صرف منحة الـ ٣ آالف 
واملكافآت املالية وزيادة املعاشات ومكافأة 

التقاعد للعسكريني. 

ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم 

تفاعل حكومي واضح أبداه 
عدد من الوزراء خالل ردودهم 
على استفسارات النواب أثناء 
جلسة مجلس االمة التكميلية 
التي عقــدت أمس، ما أعطى 
انطباعا جلاهزيــة تنفيذية 
في مواجهة الهجوم النيابي 
الذي بدا عند استكمال مناقشة 
برنامج عمــل احلكومة. أول 
ذلــك التفاعــل كان من نائب 

رئيس الوزراء ووزير النفط د. 
محمد الفارس الذي أكد العمل 
بكل جدية لتكويــت القطاع 
النفطي «لكــن وفق اجلدول 
الزمني»، مشيرا الى انه اطلع 
على إجراءات تعيني مستشار 
وافد تنــاول ظروف تعيينه 
النائب د. بدر املال. وعن طريق 
املقوع الذي طالب به النائب د. 
محمد احلويلة، قال د.الفارس 
ان حوله منشآت نفطية مهمة، 
مؤكدا التنســيق مع اجلهات 

املسؤولة ومنها «األشغال». 
من جانبه، قال وزير اإلعالم 
والشباب د. حمد روح الدين: 
أؤكد أن مفتشي وزارة اإلعالم 
يجوبون جميع مواقع احلفالت 
للوقوف على التجاوزات التي 
تنحصر مبخالفات شــروط 
التراخيــص و«هناك تعاون 
مع وزارة الداخلية وال نقبل 
املساس بالثوابت أبدا». وتعهد 
وزير األشغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء علي املوســى 

مبتابعــة موضــوع طريــق 
الوفرة بنفســه بعــد تدوين 
املالحظــات «ونحــن مع أي 
حل يســهل علــى املواطنني 
أمورهــم». وأكد املوســى أن 
هناك خلطات أسفلت جديدة 
للشــوارع خصوصــا بعــد 
حادثة تطاير احلصى، وهناك
٣٠ مليــون متــر مكعب من 
اخللطة االســفلتية اجلديدة 
سوف يتم استخدامها إلصالح 

الطرق. 

الوزراء تفاعلوا مع مالحظات النواب على برنامج عمل احلكومة

اخلالد: بناء اقتصاد قوي وفق رؤية ٢٠٣٥
رئيس الوزراء أكد في كلمته أمام القمة العاملية للحكومات في دبي أن استخدام احللول الرقمية والتكنولوجية يتطلب رؤية مشتركة.. والكويت وضعت أولى لبنات احلكومة املعرفية

أكد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في كلمة الكويت أمام القمة 
التي  العامليــة للحكومــات 
إمــارة دبــي،  تســتضيفها 
أن استخــــدام احللـــــول 
الرقميــة والتكنولوجيــة 
املتطورة لتعزيز وتطوير 
بيئــات األعمــال والهياكل 
االقتصاديــة واالجتماعية 
والبيئيــة يتطلــب رؤيــة 
مشــتركة للحكومات حول 
إعداد اخلطط االستراتيجية 
والتشــريعات والسياسات 
وســبل تســخير التقنيات 
املتقدمــة لتحقيــق أهداف 

التنمية املستدامة. 
وقال ســموه إن الكويت 
وضعــت أولى لبنــات بناء 
احلكومــة املعرفيــة مــن 
خالل إطالق املركز الوطني 
لالقتصــاد املعرفــي الــذي 
يضطلــع بالعديد من املهام 
التأسيســية لبناء اقتصاد 
قوي ومتطــور وفق رؤية 

الكويت ٢٠٣٥. 

«املالية»: تراجع عجز امليزانية 
إلى ٤ مليارات دينار

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم

تختتم الكويت اليوم عامها املالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، والذي 
يعد عاما استثنائيا بسبب تغيرات أسعار النفط وارتفاعها 
ملستويات قياسية مجددا، لتعود الكويت غدا إلى سنني 
قــد تبدو ســمانا مدفوعة بتحســن اإليــرادات النفطية 

للبالد.
وتوقعت وزارة املالية، في وثيقة رسمية حصلت عليها 
«األنباء»، أن يتراجع عجز ميزانية العام املالي احلالي إلى 
٤ مليارات دينار متقلصا بنسبة تصل إلى ٦٧٪ عن العجز 
املقــدر في بداية العــام عند ١٢٫١ مليار دينار، وذلك بتراجع 
تفوق قيمته الـ ٨ مليارات دينار، إذ تظهر املؤشرات األولية 
لإليــرادات النفطية حتى نهاية فبرايــر املاضي أن الكويت 
حققت زيادة فــي إيراداتها النفطية مبا يتجاوز ٥ مليارات 
دينار لتحصل ١٤٫٢٦ مليار دينار في ١١ شهرا مقارنة بـ ٩٫١ 

التفاصيل ص١٨مليارات دينار عن العام كامال.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

الديوان األميري ينقل تهاني 
صاحب السمو إلى املواطنني 
واملقيمني بقرب حلول شهر 
رمضان  ويعلن اعتذار سموه 

عن عدم استقبالهم لهذا العام 

اقتصاد

عبدالوهاب احلوطي وشاهني الغامن خالل اجلمعية العمومية لبنك وربة

وليد اخلشتي وأندرو حنا ومالك حمود وحمد املرزوق ومشعل الكندري 

«أمينة حاف ٢»
VIP دراما ـ منصة شاهد MBC

بعــد أحداث اجلــزء األول التي كانت عبارة عن حلم «أمينة»، ينتقل بنا اجلزء 
الثاني إلى احلقيقة والواقع، حيث تستيقظ أمينة وحتاول ان تفهم سبب ما حدث 
معها، وجمع تشخيص طبي أو علمي للحالة التي مّرت بها، ويجتمع في هذا اجلزء 
كل من: إلهام الفضالة، شــهاب جوهر، الفنانة املصرية بدرية طلبة، طيف، شــهد 
سليمان، غدير السبتي، شوق الهادي، فهد باسم، أمينة العلي، صمود املؤمن، طالل 
باســم، رمي النجم، أحمد النجار، خالد العجيرب، إميان فيصل، ومجموعة كبيرة 

من الفنانني، املسلسل تأليف علي الدوحان، وإخراج محمد عبدالعزيز الطوالة.

«نوح العني»
SBC ـ سما دبي ـ الشرقية من كلباء ـ atv - الكويت

عمــل ذو طابع تراثي ويتكلم عن حقبة زمنية هي العام ١٩٥٠ في الكويت، 
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مجموعة من القضايا القانونية والصراع 
ما بني احلفاظ على القانون وحقوق الناس واالســتيالء عليها من قبل بعض 
املتنفذين من أصحاب الســلطة والقوة، ويتصــدى للبطولة: محمد املنصور، 
محمد املنيع، خالد العبيد، عبدالرحمن العقل، حسني املنصور، هدى اخلطيب، 
شــهاب حاجية، علي جمعة، مرام البلوشــي،أضوى فهد، أحمد النجار، وعدد 
آخر من الفنانني، واملسلسل من تأليف جمال صقر، وإخراج مصطفى رشيد.

«نت فلوركس»
SBC

يتكون من حلقات منفصلة، وهو 
عبارة عن عشــرة مواضيع وزعت 
على ثالثني حلقة بطريقة كوميدية، 
ويجمــع فــي بطولتــه: عبدالناصر 
درويــش، أحمد العونان، ســلطان 
الفرج، محمد عاشور، طارق احلربي، 
وغيرهــم، ومن تأليف مجموعة من 

الكتاب، وإخراج عبداهللا العراك.

«هيا الروح»
MBC دراما - أبوظبي 

يحمل فكرة تدور حول دمج ذوي 
االحتياجات اخلاصة في املجتمع، 
ويتناول قصة فتاة يتيمة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وهي بطلة في 
لعبة الرماية، ورغم أن شقيقها يقوم 
برعايتها ودعمها والشد من أزرها، 
لكن في الوقت ذاته تتعرض للكثير 
من الظلم الذي تعايشــه وتقاسيه 
في نواٍح متعددة، من خالل النظرة 
املجتمعيــة لهــا، كونها مــن ذوي 

االحتياجات، وكيف تتحدى كل الظروف واملتغيرات، ويشارك في البطولة: 
إبراهيــم احلربــي، ليلى عبداهللا، نــور، عبداهللا الطراروة، بدر الشــعيبي، 
عبــداهللا التركمانــي، ناصر عباس، فّي الشــرقاوي، كفــاح الرجيب، إميان 
جمال، وآخرون، واملسلســل من تأليف الشيخة مرمي ناصر محمد الصباح، 

وإخراج حمد البدري.

«شباب البومب ١٠»
روتانا خليجية

عمل كوميدي يستعرض قضايا 
الشباب السعودي بطريقة كوميدية، 
وهو مــن بطولة: فيصل العيســى، 
محمد الدوســري، مهنــد اجلميلي، 
سلمان املقيطيب، فيصل املسيعيد، 
عبدالعزيــز برنــاوي، علــي املدفع، 
شفيقة يوسف، محمد احلربي، طرفة 
الشريف، إضافة إلى مشاركة عدد من 
الفنانني، ومن تأليف ورشة لكتابة 

النــص ضمت كال مــن: محمد الفهادي وعبــداهللا الوليدي وأحمــد الزهراني، 
وإخراج سمير عارف.

«العاصوف ٣»
VIP ـ منصة شاهد MBC١

يحمل املوســم الثالث تطــورا الفتا 
في بنية األحداث وتســارعها، الســيما 
أن املرحلة الزمنيــة التي يتطرق إليها 
العمل حتمل أهمية كبيرة من اجلوانب 
السياســية واالجتماعيــة واحلضارية 
والفكرية، وانعكاسات ذلك على املنطقة 
بأسرها، إلى جانب بروز خطوط درامية 
جديــدة حتمل قيما إنســانية تعبر عن 
الواقــع االجتماعي خالل تلــك املرحلة 

املهمة، وستكون حرب اخلليج هي احلدث احملوري الذي تدور حوله أحداث اجلزء 
اجلديد، ويجمع العمل في بطولته: ناصر القصبي، عبداإلله الســناني، حبيب 
احلبيب، رمي عبدهللا، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، رمياس منصور، زارا 
البلوشي، وآخرين، ومن تأليف د.عبدالرحمن الوابلي، وإخراج املثنى صبح.

«عاشر صفحة»
الكويت - دبي

يقــدم حكايــة فتــاة، تعاني من 
مشكالت في طفولتها، وعندما تكبر 
تهتم بأسرتها، وتضحي بالكثير من 
أجلهــم، لكنهم ال يقدرون ما تفعله، 
فتقــرر أن تتغيــر وتهتم بنفســها، 
ويضم مجموعة من النجوم، منهم: 
زهرة عرفات، غدير الســبتي، خالد 
العجيرب، عبداهللا التركماني، حصة 
النبهان، شــهد سليمان، أمل محمد، 

غادة الزدجالي، جنى وتالني الفيلكاوي، فيصل فريد، نور، عبدالعزيز مدني، 
وليد جمعة، وآخرون، ومن من تأليف علي الدوحان، وإخراج محمد الطوالة. «عالي املقام»

دبي ـ سما دبي ـ اإلمارات.

يدور العمل حول حياة شاب 
ميتلك الشــهرة الكبيرة، كما أنه 
ثري جدا بسبب شهرته، يعمل هذا 
الشاب في مجال الطهي، وينجح 
فيــه، بل إنه اســتطاع أن يجعل 
اســمه مميزا، ويتمتع بالشهرة 
واجلمال في نفس الوقت، حيث 
يحتار هذا الشاب في حب فتاتني 
ويحاول االبتعــاد عن احداهما، 

ويجاهد لالقتراب من االخرى والفوز بقلبها. املسلسل بطولة: فاطمة احلوسني، 
سارة السعدي، ماجد الكعبي، رمي سليمان، خالد النعيمي، فاتن أحمد، خديجة 
ســليمان، ســاعد اجلنيبي، طالل مارديني، عمار آل رحمة، رمي حمدان، ياسر 

النيادي، ونخبة من الفنانني، ومن تأليف محمد حسن أحمد.

«شيء ال أنساه»
bein Drama 

تتناول األحداث قصة عائلتني بينهما 
مواقف حياتية مختلفة، وستكون هناك 
تطورات وأحداث تتضمن تأثير العالقات 
االنســانية على افراد كل عائلة منهما، 
إبراهيــم احلربي،  واملسلســل بطولة: 
أسمهان توفيق، محمد جابر، عبداإلمام 
عبداهللا، غازي حسني، عبداهللا الطليحي، 

عبداهللا بهمن، أميرة محمد، عبداهللا املسلم، وآخرين، ومن تأليف فواز الشعار، 
وإخراج حسني أبل.

«حبي الباهر»
atv - الكويت

يتناول حكايات الطبقية املدّمرة 
في املجتمع، بشكل مشوق ودرامي 
مؤثر لقصص ملفتــة، كما تغوص 
في صراعات املال واحلب، وجشــع 
الدائــم خلــف  اإلنســان، وســعيه 
اجلاه والســلطة ولو على حســاب 
أقرب املقربني منه، مع تقدمي قضايا 
اجتماعيــة تخــص غســيل األموال 
واحلب واخليانة وغيرها من القضايا، 

والعمل بطولة نخبة من الفنانني، منهم: جاسم النبهان، ابراهيم احلربي، باسمة 
حمادة، زهرة اخلرجي، حمد اشكناني، فوز الشطي، عبداهللا التركماني، إميان 
احلســيني، فّي الشرقاوي، محمد الدوسري، وآخرين، وكتابة علياء الكاظمي، 

وإخراج خالد جمال.

«زواج إال ربع»
atv - SBC

تتناول القصة حكاية األزواج «حمد» 
و«منى» و«وليد» و«سمية» وهم حديثو 
العهد بالزواج، «حمد» و«وليد» صديقان 
منذ الطفولة يتزوجان ويسكنان بالعمارة 
نفســها (عمارة ٢٠)، وبالطابق نفســه 
(طابق ٨)، «حمد» صاحب الشــخصية 
الشفافة يتزوج «منى» ذات الشخصية 
القوية واملهتمة بالقضايا النسائية، أما 
«وليد» فهو شــخص مراوغ يتزوج من 

«ســمية» وهي امرأة قليلة احليلة، تنشــأ من خالل هذه العالقات العديد من املفارقات 
واملواقف والقصص بينهم، ويتصدى للبطولة: أحمد العونان، خالد املظفر، عبدالعزيز 
النصار، ليلى عبداهللا، إميان فيصل، محمد عاشــور، أحمد املظفر، إضافة إلى ضيوف 
احللقــات: محمــد احلملي، خالد العجيرب، مبارك املانع، أحمد الفرج، ســلطان الفرج، 

عبداهللا اخلضر، وآخرين، واملسلسل تأليف جاسم اخلراز، واخراج نعمان حسني.

«دحباش»
الكويت

تدور قصة املسلســل ما بني عامــي ١٨١٠ و١٨٣١ وذلك خالل الفترة الصعبة 
التــي كانت متر بها الكويت، ويتناول عددا من القضايا واملشــاكل املجتمعية 
واإلنسانية ينب األشخاص، وهو من بطولة: جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، 
محمد جابر، عبداإلمام عبداهللا، محمد الصيرفي، هيفاء حسني، ماجد مطرب، 
عبيــر اجلنــدي، فتات ســلطان، فاطمة الدمخــي، زينب كرم، عبــداهللا هيثم، 
إســماعيل الراشد، عمر احمليميد، محمد الدوســري، طارق النفيسي، عبداهللا 

الفريح، وغيرهم، وتأليف مشاري حمود العميري، وإخراج حسني أبل.

«حرمي طارق»
روتانا خليجية

تدور أحداث املسلسل حول شخص مزواج، يرغب بالزواج من كل امرأة 
يتعرف إليها، لتدور أحداث طريفة وكوميدية ال تنتهي مع أربع سيدات من 
جنســيات مختلفة، والبطولة حلشد من النجوم منهم: طارق العلي، كابنت 
رميا، رنا الشافعي، خالد العجيرب، شيماء سيف، والعمل فكرة سارة سوار 

الذهب، وتأليف شادي كيوان، وإخراج محمد الدوامية.

«محمد علي رود ٢»
البحرين - أبوظبي

vip الشارقة - شاهد

يشــهد هذا اجلــزء أحداثا أعمق 
مما جاء في اجلزء السابق، ويرتكز 
على مجموعة من احملاور التي حترك 
الشــخصيات وهي الطمع واخلوف 
واحلب وهي احملاور التي تتحرك من 
خاللها جميع األحداث والشخصيات 

في قالب تشــويقي، مع تســليط الضوء على قيم األمانة والوفاء والصداقة، 
والعمل بطولة: محمد املنصور، جاســم النبهان، أســمهان توفيق، خالد امني، 
فيصل العميري، بثينة الرئيســي، عبداهللا بهمن، حسني املهدي، منى حسني، 
روان مهــدي، حصة النبهان، حمد اشــكناني، مي البلوشــي، حســن ابراهيم، 
مشــاري املجيبل، فتات سلطان، نادر احلساوي، وآخرون،  ومن تأليف محمد 

أنور، وإخراج جاسم املهنا.

«ناطحة سحاب»
الكويت - MBC دراما ـ شاهد VIP ـ دبي

تدور القصة في إطار تشــويقي اجتماعــي، وذلك من خالل عرض عدد من 
القضايا واحلوادث االجتماعية التي يسعى أبطال املسلسل إلى حلها واخلروج 
من هذه األزمات، إال أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم، 
وهو ما يضيف حالة من التشــويق واإلثارة، والعمل بطولة: ســعاد عبداهللا، 
نور وفهد العبداحملسن، شيماء علي، روان العلي، جود عزيز، يعقوب عبداهللا، 
حسني املهدي، طالل باسم، عبدالعزيز صفر، وغيرهم، ومن تأليف نوف املضف، 

وإخراج عيسى ذياب.

«فتح األندلس»
الكويت - الشارقة - sbc - قطر

يحكي قصة القائد اإلســالمي طارق بن زياد خالل رحلة الفتح اإلســالمي 
لألندلس أثناء والية موسى بن نصير في عهد الدولة األموية، كما يستعرض 
الصعوبات التي واجهها لتحقيق هذا الفتح ضمن فترة التحضير لعبور البحر 
من أجل فتح األندلس، والعمل بطولة: سهيل اجلباعي، تيسير إدريس، عاكف 
جنم، رفيق علي أحمد، يامن شقير، جيني إسبر، محمود خليلي، روبني عيسى، 
بيار داغر، فائق عرقسوسي، مالك محمد، وغيرهم، وشارك في تأليف املسلسل 
الكتاب: أبواملكارم محمد، صالح الســلفي، صابر أحمد، محمد اليساري، مدين 

الرشيدي، وإبراهيم كوكي، ومن إخراج محمد سامي العنزي.

«لغز ١٩٩٠»
atv - أبوظبي - دبي - سما دبي

مسلسل بوليسي تدور قصته في إطار التشويق واإلثارة حول البحث عن 
جرمية غامضة، فتقودنا االحداث إلى االصطدام بأبواب مغلقة، ويشــارك فيه 
نخبــة من النجوم منهم: عبدالرحمن العقل، ابراهيم احلربي، زهرة اخلرجي، 
علي جمعة، أحمد مساعد، مبارك سلطان، ميس كمر، وآخرين، والعمل تأليف 

بندر طالل السعيد، وإخراج ثامر العسالوي.

«حضرة املوقف»
atv - شاهد VIP ـ MBC دراما ـ الظفرة - الشرقية من كلباء

يطرح قضية مهمة حتدث في املجتمعات العربية تتعلق بكيفية اتخاذ 
موقف من عدمه في اللحظات احلاسمة والتحوالت التي تطرأ على احلياة 
بشــكل عام، ويســلط الضوء على أن أهم املشكالت التي تواجه األفراد هي 
بسبب السلبية في التعامل مع هذه اللحظات، وعدم القدرة على اتخاذ القرار 
املناســب في الوقت املناســب، ويشــارك في بطولة املسلسل كل من: مرمي 
الصالح، هيفاء عادل، زهرة اخلرجي، عبدالعزيز احلداد، عبداهللا التركماني، 
كفاح الرجيب، بدر الشــعيبي، نواف العلي، أمل العنبري، وآخرون، وهو 

من تأليف عبداهللا الرومي، وإخراج خالد جمال.

«بيبي»
VIP دراما ـ منصة شاهد MBC

في إحدى املناطق الســكنية الشعبية، أو ما ُيعرف بـ «الفريج»، تعيش 
«بيبــي» الفتاة التي تعاني من حالة ذهنيــة معينة جتعلها محط تعاطف 
اجلميــع، وهــي محبوبــة من قبل معظــم العائالت في احلي، وفي ســياق 
األحــداث يتضح أن «بيبي» قد تعرضت في املاضي ملشــكلة ما أفضت إلى 
وضعها احلالي، والعمل بطولة: شــجون، بشار الشطي، ملياء طارق، غدير 
الســبتي، بدر الشــعيبي، فهد الصالح، عبداهللا عبدالرضا، مي البلوشــي، 
شــيخة العسالوي، أســرار دهراب، زينة بهمن، غادة الزدجالي، وآخرين، 

ومن كتابة أحمد العوضي، وإخراج محمد سمير.

«من شارع الهرم إلى»
VIP ـ منصة شاهد MBC١

يتناول قصة عائلة تعمل في القطاع الطبي، مع تسليط الضوء على قضية 
الوصاية املادية والتجارية لهذه العائلة على مهنة الطب، وإلى أي مدى ميكن 
أن تتحــول هــذه املهنة الراقيــة من خالل الوصايات املاديــة إلى عمل جتاري 
بحت، ويتطرق إلى مسألة وصاية األم على أبنائها الستة وزوجاتهم وأبنائهم 
وبناتهم، ويشارك في البطولة: هدى حسني، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى 
عبــداهللا، مرام، أحمد إيراج، عبداحملســن القفاص، لولوة املال، فرح الصراف، 
محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إميان احلسيني، ناصر الدوسري، 
املمثلة السورية روعة السعدي، وآخرون، والعمل كتابة هبة مشاري حمادة، 

وإخراج املثنى صبح.

«سنوات اجلريش»
 VIP ـ منصة شاهد MBCالكويت -  ١

 روتانا خليجية - دبي

يحمل اســم املسلســل إشــارة إلى الســنوات العجاف التي مرت مبنطقة 
اخلليج في فترة احلرب العاملية الثانية، والتي تعرف بـ «سنوات اجلريش»، 
مستعرضا جوانب اجتماعية وإنسانية خالل أربعينيات القرن املاضي، وهو 
من بطولة: حياة الفهد، حسن البالم، ستيفاني صليبا، هبة احلسني، حبيب 
غلوم، حمد العماني، ليلى الســلمان، عبداهللا اخلضر، بشــار الشطي، طالل 
باســم، رجاء بلمير، وآخرين، ومن تأليف الكاتب محمد النابلســي، وإخراج 

مناف عبدال.

«كيد احلرمي»
atv - أبوظبي - الظفرة - الشرقية من كلباء

قصة كوميدية مع التراجيديا البســيطة التي تنشأ نتيجة بعض املواقف، 
وتدور االحداث داخل منزل يرحل االب ويترك زوجته «سمية» مبعية ابنتها و٣ 
ابناء لألب من أم أخرى، و«سمية» شخصية جتمع بني العديد من املتناقضات، 
طيبــة وهادئــة، وفي بعض األوقات مجنونة، تعــرف كيف حتصل على حقها 
بسهولة، كلما يحاول أحد املقربني منها اإليقاع بها تنجو وتخرج من أي مكيدة 
بأفضل مكسب، لدرجة أنها تصبح مليونيرة خالل فترة وجيزة، ويشهد العمل 
مشــاركة نخبة من النجوم منهم: هنادي الكنــدري، الفنانة املصرية روجينا، 
جاســم النبهان، عبداالمام عبداهللا، بيومي فؤاد، محمــد احلداد، خلود محمد، 
روان العلي، وغيرهم، وهو من تأليف فهد البلوشي، وإخراج مصطفى فكري.

«عني الذيب»
atv - أبوظبي - اإلمارات

تدور األحداث في حقبة العشــرينيات، حول رجل شرير، طباعه طباع 
«الذئاب» التي ال تخشــى شيئا وال بد ان يسمع اجلميع رأيه، ويعاقب من 
يخالفه، ويشارك في البطولة: داود حسني، سناء بكر يونس، أحمد عيسى، 
علي جمعة، يحيى عبدالرسول، ماجدة سلطان، رمي أرحمة، شيماء سبت، 
أمل محمد، مواري عبداهللا، فاطمة عبدالرحيم، وآخرون، والعمل من تأليف 

جمال الصقر، وإخراج محمد القفاص.

«ستوديو ٢٢»
VIP ـ شاهد MBC١

أحداث متجددة وشــخصيات جديدة تنضم إلى فريق القناة التي كانت 
على شفير اإلفالس في العام املاضي، فباتت اليوم تبحث عن العاملية حتت 
إدارة جديدة، حيث سيتم الكشف عما ستؤول إليه األمور بعد تسلم وحيد 
(حبيب احلبيب) إدارة القناة، ونكتشــف أيضا كيف ســيتعامل املوظفون 
مع املدير اجلديد، والعمل بطولة: حبيب احلبيب، ماجد مطرب، عبدالعزيز 
النصار، خالد املظفر، خالد الفراج، هبة احلســني، تغريد الهويش، العنود 
سعود، رمي عبداهللا، إبراهيم احلجاج، عهود السامر، حكيم جمعة، وآخرين 

كضيوف على احللقات، ومن إخراج محمد دحام الشمري.
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عبداحلميد اخلطيب ـ ياسر العيلة

يشهد شهر رمضان هذا العام منافسة شديدة بني صناع الدراما احمللية واخلليجية 
والعربية، وزخما إنتاجيا متنوعا ما بني التراجيدي والكوميدي والتاريخي والفانتازي 

مبشاركة نخبة من أملع النجوم الكبار والشباب الذين يثرون األعمال الدرامية بإبداعاتهم 
وقدراتهم الفنية املميزة.

وتيسيرا على قراء «األنباء»، نورد لهم في األسطر التالية أهم تلك األعمال اخلليجية 
وقنوات عرضها حتى يتسنى لهم متابعتها دون عناء:

دليل الدراما اخلليجية في رمضان ٢٠٢٢

«منهو ولدنا؟»
VIP ـ منصة شاهد MBC١

تدور فكرة وأحــداث العمل 
حــول شــابني، غنــي وفقيــر، 
يتبــادالن األدوار نتيجة حلدث 
تراجيدي وقع في املاضي، ليأخذ 
كل منهما الحقا مكان اآلخر بعد 
ثالثني عاما، وذلك ضمن وسطني 
متناقضني كليا وبيئتني يصعب 
أن تلتقيــا، باإلضافــة إلى انها 
كوميديا سوداء طريفة، والعمل 
بطولة: ابراهيم احلجاج، فايز بن 

جريــس، هند محمد، خيرية ابولنب، علــي احلميدي، خالد الفراج، رمي العلي، 
حكيــم جمعــة، رمي احلبيب، فيصل الدوخي، ســعيد صالح، محمد اجلبرتي، 
علي الشــهابي، مهدي الناصر، عادل الزهراني، وغيرهم من الفنانني، وتأليف 

سامي فليح، وإخراج منير الزعبي.

«عائلة عبداحلميد حافظ»
أبوظبي

يتناول قضايا اجتماعية في عقود مختلفة، 
بدءا من الســبعينيات ومــرورا بالثمانينات 
وانتهاء بفترة التسعينيات من القرن املاضي، 
وتتناول حكايتــه عائلــة عبداحلميد (أحمد 
اجلسمي)، وزوجته، ولديهما ثالث بنات وولدان، 
ولكن الزوج يأتي بعد سنوات ويعترف لزوجته 
بسر كان يخفيه عنها منذ زواجهما، وهو الذي 

ستدور عليه األحداث، مسلطا الضوء على قضايا كبار السن ومشاكل الشباب، 
واملسلســل بطولة: هيا عبدالســالم، فؤاد علي، أحمد اجلســمي، سماح، علي 
احلســيني، عبدالعزيز بهبهاني، وغيرهم، ومــن تأليف مرمي نصير، وإخراج 

سعود بوعبيد.

«الزقوم»
أبوظبي ـ البحرين

القصة مأخوذ فكرتها من شجرة الزقوم، وانعكاس االسم على الواقع املرير 
الذي يعيشــه الناس في املجتمع واملشــكالت املادية واالجتماعية التي حتدث 
بينهم، وتتناول األحداث حكاية سكان قرية يتعرضون ملواقف مختلفة، تقع 
فــي حقب زمنية معينة، تبدأ من الربــع األخير من القرن املاضي وصوال إلى 
يومنا هذا، واملسلسل بطولة: سعد الفرج، حبيب غلوم، هيفاء حسني، فاطمة 
احلوســني، علي جمال، فارس البلوشــي، أميرة محمد، زينب غازي، حمدان 
الهنداسي، قحطان القحطاني، ومن تأليف إسماعيل عبداهللا، وإخراج أحمد املقلة.

عبدالوهاب احلوطي: «وربة» عزز قاعدة عمالئه 
بحلول مالية مبتكرة وموثوقة.. وعمومية 

البنك انتخبت مجلس إدارة جديدًا 

«زين أعمال» تفتتح محفظة خدماتها 
السحابية لقطاع األعمال الكويتي 

«أجيليتي» تستحوذ على جون مينزيس 
البريطانية مقابل ٥٧١ مليون جنيه إسترليني

فنون

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

دليل املسلسالت اخلليجية 
في رمضان ٢٠٢٢
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ملشاهدة الڤيديو

«مع بوشعيل»..
«توك شو» برؤية جديدة على «الراي»
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سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد لدى زيارته نائب رئيس اإلمارات حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
في مقر القيادة «إكسبو ٢٠٢٠» 
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موسكو ُتبدد اآلمال بحلول السالم وتستأنف القصف
عواصــم ـ وكاالت: حتولت 
شــكوك واشــنطن ولندن إلى 
حقيقة ملموســة، حيث بددت 
روســيا اآلمــال التــي علقــت 
علــى مفاوضاتها مع أوكرانيا، 
والتي عقدت بوســاطة تركية 
في إسطنبول أمس األول، بعد 
اســتئناف هجماتهــا املكثفــة، 
الدفــاع  وزارة  إعــالن  رغــم 
الروسية عن «خفض األنشطة 
العسكرية» لتسهيل محادثات 
السالم. وخالفا ملا أعلنه الوفد 
الروســي في نهاية املفاوضات 
وكذلك الوسيط التركي، تالشى 
التفــاؤل بحصول تقدم وأعلن 
الكرملــني أن تلك احملادثات لم 
تفض إلــى أي «تقــدم»، وقال 
الناطق باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف للصحافيني 
«فــي الوقت الراهــن ال ميكننا 
اإلشــارة إلــى أي نتائج واعدة 
جدا أو تقدم من أي نوع. مازال 

هناك الكثير من العمل».

مــن مناطــق قــرب العاصمــة 
األوكرانيــة بأنــه حيلة إلعادة 
جتميع الغــزاة لصفوفهم بعد 
أن منيوا بخسائر فادحة. وأعلن 
فالديسالف أستروشينكو رئيس 
بلدية تشيرنيهيف أن القصف 

الروســي اشتد خالل الساعات 
املاضية، وان أكثر من ١٠٠ ألف 
شخص محاصرون داخل املدينة 
وليس لديهم ما يكفي من طعام 
وإمدادات طبية إال ألسبوع آخر 
تقريبا. وسمعت صفارات اإلنذار 
عدة مرات في كييڤ، وقال حاكم 
املنطقــة أولكســندر بافليوك 
على «تلغرام»: «قصف الروس 
٣٠ مرة األحياء املأهولة وبنى 
حتتية مدنية في منطقة كييڤ»، 
كما طال القصف الروسي مبنى 
للصليــب األحمــر فــي مدينة 
ماريوبول الساحلية احملاصرة 
في اجلنوب، على وقع حتذير 
مســؤولني من كارثة إنسانية 
وشيكة. في هذا الوقت جتاوز 
عدد الالجئني األوكرانيني، الذين 
فروا من البالد منذ غزو اجليش 
الروسي في ٢٤ فبراير املاضي، 
عتبة ٤ ماليني شخص كما أعلنت 
املفوضية السامية لالجئني في 

جنيڤ أمس.

عناصر من الطوارئ األوكرانية خالل عملية بحث في مبنى بلدية ميكواليف الذي 
دمره القصف الروسي      (أ.ف.پ)

وتزامــن ذلــك مــع قصفت 
مدينــة  الروســية  القــوات 
متشــيرنيهيف احملاصــرة في 
شمال أوكرانيا لتؤكد مخاوف 
كييڤ وحلفائها الغربيني الذين 
الروســي  التفاصيل ص٢٥وصفوا االنســحاب 
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ترقيات في «الداخلية» ملختلف الرتب قريبًا
عبداهللا قنيص - محمد اجلالهمة

أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن هناك 
ترقيات في «الداخلية» تشــمل مختلف 
الرتب ستتم قريبا، الفتا الى ان النائب  
األول لرئيــس الوزراء ووزير الداخلية 

الفريق الشيخ أحمد النواف وجه بترقية 
الدفعة ٢٢  من عقيد إلى رتبة عميد على 
أن ترفع األســماء الى مجلس الوزراء. 
وذكــر املصدر ان إجمالــي الدفعة يبلغ 
٢٣٨ ضباطا، الفتا الى ان ترقية العمداء 
وعدد من األلوية قد تكون اخلطوة التالية 

خاصة ان مجلس الوزراء لم يصدر عنه 
بيان بهذا اخلصوص حتى يدرجوا في 
امليزانية اجلديدة للوزارة. وعلى صعيد 
آخر، تقّلــد رئيس أمن الدولة الشــيخ 
سالم النواف رتبة «فريق» بعد صدور 

مرسوم بهذا اخلصوص.

النواف وّجه بترقية كامل الدفعة ٢٢ من رتبة عقيد إلى عميد وعدد محدود من األلوية


