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ممثلة »ساهمت« بالكثير 20
التلفزيونية  من االعم����ال 
واملسرحية هاأليام متحسفة 
عل����ى مش����اركتها في عمل 
درامي قص ولزق.. الشرهة 

عليچ!!

مذيعة في محطة فضائية 
مو »حامدة« ربها على الشهرة 
اللي وصلت لها هاأليام طالبة 
زيادة باجرها وإال تروح حق 
قناة ثانية.. اهلل يرحم أيام 

زمان!!

حسافة زيادة
البرنام����ج اإلذاع����ي 
»نهاي����ة  األس����بوعي 
األسبوع« يعتمد باخباره 
الفنية على ما ينشر في 
الصحف اليومية دون ذكر 

املصدر.. واهلل عيب!

مصدر

بندر المطيري: »اللي له عالقة واللي ما له عالقة بالفن صار ينتج«!
باحللقة 12 ال��فا و10 آالف و5 آالف، وهذا 
موجود وموثق في الوزارة بكل شفافية 
احنا قاعدين نتعامل واذا قالك اجراءات 
وروتني هذا الزم اني اقرأ النص واعرف 
املضمون ألنه تلف������زيون الكويت اهو 
الي�����وم  اللي راح ينتجه، مش���كلتنا 
باالنتاج عندنا كل من هب ودب ينتج 
وم���ا نقدر مننع احد انه ينتج بس هل 
االنتاج اليوم مثل املاضي مس�����تحيل، 
اليوم الل���ي له مجال او م���ا له مجال 
الفني واالع������المي صار ينتج، حتى 
الكومبارس صار ينتج عنده نص وعنده 

شركة انتاج اشلون تقدر متنعه؟
 ه��ذا التميز في ش��هر رمضان ملاذا ال 

يستمر بعد رمضان؟
 بالعكس، احنا قاعدين نشتغل ليس 
فقط لدورة رمضان، بل لدورات اخرى 
كذلك، دورة اك������توبر جاهزة من اآلن 
سواء اللي انتجها تلفزيون الكويت او 
اللي ش���راها، عن�����دنا اعمال تق�����دم 
بكل الدورات البرامج����ية، اعمال جديدة 
سواء محلية او ع�����ربية، الظروف في 
رمضان فرضت انها تكون تن������افسية، 
تل�������فزيون الكويت راح يقدم ال����جديد 
بكل ال���دورات ال�������برامجية على مدار 
العام والتلفزيون الكويتي عود املشاهدين 
انه يق���دم االعمال اللي م���ا فيها اعادة 

وتكرار.

عراقيل

 هل تواج��ه ادارة االنتاج في تلفزيون 
الكويت عراقيل؟

 اي ادارة لديه���ا عراقيل، ما في عمل 
ما فيه متاعب ومصاعب ولكن بالتعاون 
م���ع الزمالء واالخوان م���ع االدارة ومع 
الوزارة نقدر منشي العمل ونتغلب على 
العراقيل والعبرة بأنك اشلون تقدر تغلب 
العراقيل وتسهل االمور ونتمنى من اهلل 

التوفيق.
 ما آخر اعمالك في الشعر الغنائي؟

 الكتابة هواية محببة لي وهلل احلمد، 
والواحد اجتهد وقدم ما عنده ولكن حاليا 
توقفت أو اجبرت على التوقف النها حتتاج 
الى التفرغ والش���عر بالذات يحتاج الى 
التفرغ، وكذلك تدني مستوى االغاني اللي 

نراها اآلن اجبرني على التوقف.

جمعية الفنانين

 كونك امني س��ر في جمعي��ة الفنانني 
الكويتية ملاذا ال نرى لها نشاطا في الفترة 

احلالية؟
 جمعيات النفع العام اين انشطتها مو 
بس جمعية الفنانني؟ عندنا مشاكل في 
املقر اللي نعاني منه من 3 سنوات تقريبا 
مع االخ�����وان في وزارة الشؤون، واي 
جمع������ية نفع عام قوتها في اجلمعية 
العمومي���ة بحضور االعضاء ونش���اط 
االعضاء وتواص�����لهم لتقوية مجلس 
االدارة، واذا ضعفت اجلمعية الع����مومية 
ما في ش���ك حتى مجل���س االدارة راح 
يضعف، وجمعي�����ة الفنانني موجودة 
ابوابها للج����ميع وتس���تقبل  وفاحتة 
االخوان واالق����تراحات وهناك نش���اط 
بكل فترة يقدم وتش���ارك بكل االنشطة 
في الدولة من خ���الل اجتماعاتها ولكن 
ليس هذا طموحنا وان ش���اء اهلل هناك 

افكار جديدة.
 كلمة أخيرة.

 تلفزيون الكويت وفر لكل االخوان 
املنتجني واملبدعني كل شيء ووفر لهم كل 
وسائل النجاح، الكرة في ملعب الفنانني 
املبدعني اللي احن���ا نراهن عليهم انهم 
يقدم������ون ش���يء يليق اوال بس���معة 
الكويت وسمعتهم وتاريخنا في وزارة 
االعالم ونتمنى ان ش���اء اهلل ان يوفق 

اجلميع.

»بلقيس« على قناة دبي في شهر رمضان»دندنة« يستضيف نانسي عجرم اليوم
إيالف: رحلة ملكة سبأ مع الصراعات 
واملؤامرات التي يحيكها لها اخوها الذي 
يتآمر مع االحباش، كذلك ابن عمها الذي 
يخطط لقتله���ا، فيما الصراع اخلارجي 
مع االمبراطوريتني املسيطرتني في تلك 
الفترة: الرومان واالحباش، حيث نتابع 
في هذا املسلس���ل اجلديد كيف تنتصر 
»بلقيس« على هذه الصراعات رغم ضعف 
امكانياتها كما نتعرف على جذور البناء 
والعزم والشورى والدميوقراطية التي 

غرستها في بالد اليمن السعيد.
حيث تبدأ حكاية »بلقيس« في السنوات 
االخيرة من عهد ابيه���ا »امللك الهدهاد« 
ملك سبأ املتسلط والضعيف حيث كانت 
االميرة الشابة ترى وتسمع وتستخلص 
النتائ���ج والعبر بذكاء غير معهود، كما 
ب���دأ في هذه الفت���رة املبكرة من عمرها 
تأثيرها في االحداث الالحقة حني حتتج 
على سياسة ابيها بطرق شتى وحتاوره 
بجرأة وكبرياء مما يجعله يعترف برجاحة 
عقلها ويس���مح لها مبشاركته في بحث 

الشؤون العامة وقضايا احلكم.
وعن���د اش���تداد املرض عل���ى امللك 
»الهدهاد« تتس���لم مقاليد احلكم وجتد 
نفس���ها بعد وفاته امام حتديات كبيرة 
فشقيقها االكبر »متامة« هو ولي العهد 
ولكنه سجني في احلب���شة، وابن عمها 
»عمرو بن شرحبيل« يطالب بعرش سبأ 
ويتربص فيحص���ن احلمراء ويحرض 

الناس عليها.
كما يتطرق العمل الى اجلانب العاطفي 
في حياة »بلقيس« كامرأة وقصة احلب 
التي تربطها بقائد اجليش والتي تنتهي 
بالفشل بسبب عدم قدرتها على البوح، 
كذلك قصة احلب التي جمعتها باألمير 
احلمي���ري والتي تكلل بال���زواج لكنها 
ما تلبث ان تكتشف املراسالت السرية 
بني زوجها والرومان فتقوم مبحاكمته 
وحبسه، املسلسل من بطولة: صبا مبارك، 
اسعد فضة، غسان مسعود، وانتاج طالل 
عواملة، وتأليف رشيد خصاونة واخراج 

باسل اخلطيب.

القاهرة ـ سعيد محمود
حت���ل املطربة اللبنانية 
نانس���ي عجرم ضيفة على 
برنامج »دندنة« الذي يعرض 
على قناة مزيكا مساء اليوم، 
ويعتب���ر ه���ذا اول ظهور 
تلفزيون���ي لنانس���ي بعد 

والدتها لطفلتها »ميال«.
تتح���دث نانس���ي في 
البرنامج عن تفاصيل بداية 
اللبناني  معرفتها بزوجها 
طبيب االسنان الشهير فادي 
الهاش���م، كما ستتطرق في 
حديثها عن عالقتها بابنتها 
واحساسها باالمومة الول 
مرة، وعن امكانية اعتزالها 
الفن والتفرغ لرعاية زوجها 
وطفلته���ا، كم���ا س���تغني 
مجموعة من اغانيها واغاني 
كب���ار املطرب���ني، يذكر ان 
برنامج »دندنة« من تقدمي 

نانسي املعماري.

الكويتي بعضها اس���اء بش���كل مباشر 
للمجتمع الكويت���ي، لذلك نحن نرفض 
مثل ه���ذه االمور، اي اس���اءة للمجتمع 

الكويتي بكل اطيافه، واالخوان اللي 
مت رفض نصوصهم يتم هناك 

نقاش معهم ومع اعضاء 
اللجان ونكتشف شيء 

ان  مهول، نكتشف 
هذا الشخص لم 

يقرأ النص.
لنص���وص  ا
اه���ي  عندن���ا 
ولو  املش���كلة، 
الحظ���ت ان هذه 
العالم  ازمة ف���ي 
ان هن���اك ازم���ة 

نص���وص وانا 
عندي س���يل 
ج���ارف من 
النصوص، 

ه���ل 

 هو شبه جاهز ولم نعلن عنه حتى 
اآلن لكن سنعلن عنه قبل رمضان بوقت 

قصير.

المنتج المنفذ

 هل الي��زال نظام املنت��ج املنفذ قائما 
بتلفزيون الكويت؟

 طبعا موجود، وهناك الئحة للمنتج 
املنفذ وهناك جلنة للمنتج املنفذ، انتجنا 
»سدرة البيت« و»عاد املاضي« و»اشياء 
ال تش���ترى«، وهناك اعم���ال لرمضان 
واعمال ملا بعد رمض���ان وجلنة املنتج 
املنفذ مو متوقفة فقط بش���هر رمضان، 
هي على مدار العام، وهذا ما حصل في 
السنوات السابقة، وهناك شروط ولوائح 
املنتج املنفذ واالساس عندنا اهو النص 
وحتته���ا مليون خط، حيث لدينا جلنة 
النص���وص الدرامية تتبع ادارة االنتاج 
ناس اكفاء ومتخصصني في هذا املجال 
من داخل التلفزيون ومن جامعة الكويت 
واملعهد العالي للفنون املسرحية، ومن 
اخلب���رات الفنية العالي���ة التي كان لها 

دور كبير باالنتاج الدرامي س���ابقا 
ومهمته���م الوحيدة هي 

قراءة النصوص فقط 
ومن ثم يرفع التقرير 
ل���الدارة م���ن ثالثة 

اعضاء ولكل واحد 
على حدة، ويبني 
م���دى صالحية 
هذا النص، هناك 
نصوص مكررة 

واللي مل منها 
املش���اهدين، 
وكذلك الصورة 
ينقلها  اللي 
عن املجتمع 

خالد حسين
اكد مدي���ر إدارة االنتاج في تلفزيون 
الكويت بندر املطيري على حرص تلفزيون 
الكويت على دعم االنتاج احمللي بان اعطى 
اعلى االرقام للحلقة الواحدة، واشار في 
حواره مع »األنباء« الى ان تدني مستوى 
األعمال العربية التي عرضت على جلنة 
الع���روض بالتلفزيون ه���و الذي اجبر 
التلفزيون على اتخاذ قرار عدم بث اي 
من االعمال العربية في ش���هر رمضان 
الكرمي، مشيرا الى ان تلفزيون الكويت 
استقطب كل جنوم الكويت في هذه الدورة 

البرامجية.. وإلى التفاصيل:
 ما األعمال التي س��تعرض في ش��هر 

رمضان؟
 األعمال التي ستعرض على تلفزيون 
الكوي���ت 90% منها محلي���ة وهذه املرة 
األولى التي حتدث على تلفزيون الكويت، 
واستقطبنا عددا من كبار جنوم الفن في 
الكويت ومنهم عبداحلس���ني عبدالرضا 
وس���عاد عبداهلل ومرمي الصالح واحمد 
الصال���ح وهدى حس���ني وعبدالرحمن 
العقل وغامن الصالح وابراهيم الصالل 
وجاس���م النبهان ومجموعة كبيرة من 
النجوم، واالعمال متنوعة منها الدرامية 
والكوميدي���ة واالجتماعية وهي »احلب 
الكبير« و»أم البنات« و»سارة« و»س����درة 
البيت« و»لألسرار خيوط« و»عاد املاضي« 
وعم���ل خليجي »قلوب لإليج���ار«، أما 
األعمال الع���ربية فستقتصر على عمل 

أو عملني.
وهناك 9 برامج دينية لشيوخ افاضل 
وايضا هناك برنامج غنائي مسابقاتي وهو 
بعنوان »غطاية وغناية« للمخرج نواف 
الشمري ومبش���اركة الفنانة منى شداد 
واملطرب صالح حم���د خليفة واجواؤه 
تراثية ومن كلمات الشاعر سامي العلي 
وايضا هناك برنامج »الصفاة« وهو برنامج 
مفتوح يكون فيه التواصل بشكل يومي 
وهو من اخراج علي الريس ومجموعة 
من املعدين ومن تقدمي االعالمي املخضرم 

بدر بورسلي.

االطفال

 م��ا حص��ة االطف��ال به��ذه ال��دورة 
الرمضانية؟

 س���يكون هناك اختصاص لإلخوان 
في برامج األطفال حيث سيكون برنامج 
خاص بهم من اشراف االخت بدور العيسى 
مراقبة برامج الطفل واسم البرنامج »كيس 
قرقيعان« وسينقل بصورة تختلف عن 
كل س���نة وسيكون يوميا باإلضافة الى 

برامج الكرتون.
 أي��ن األعم��ال العربي��ة ف��ي دورتكم 

الرمضانية؟
 تلفزيون الكويت عّود املش���اهدين 
على األعمال العربية كل سنة ولكن اذا لم 
ننفرد بالعمل اين امليزة »اللي اضفناها«، 
رمبا نستثني محطة او محطتني ولكن 
العمل يعرض في 17 محطة واحنا دفعنا 
مبل�����غا وق���دره ما في خصوصية لك 
وكذلك بعض مس���توى االنتاج الدرامي 
في الوطن العربي نزل كثيرا نظرا لألزمة 
االقت����صادية فأصب�����حت االختيارات 
شبه محدودة باالضافة الى ان االسعار 
مرتف������عة في رمضان اذا كانت تسوى 
م���ا عندنا مانع واذا ما تس���وى نأجلها 
الى ما ب���عد رمضان وس���تكون عرضا 

متوافرا.
 األعمال احمللي��ة تعرض على اكثر من 

محطة؟
 يرى املس���ؤولون ان تتاح الفرصة 
لبعض االعمال الكويتية وهم جنوم كبار 
وهذه لها خصوصية والبد من دعم االنتاج 

الكويتي.
 هل مت حتديد االوقات التي س��تعرض 

فيها االعمال في رمضان؟

أكد أن تلفزيون الكويت يدعم اإلنتاج المحلي ويبحث عن الخصوصية

صبا مبارك في دور »بلقيس«

)أحمد باكير(..يتحدث للزميل خالد حسني

نانسي عجرم

مدير إدارة االنتاج بالتلفزيون بندر املطيري

أعمالنا في شهر رمضان أغلبها محلية وتدني مستوى األعمال العربية التي عرضت علينا وراء عدم بثها

أبوابها  وفاتحة  موجـودة  الفنانين  جمعية 
للجميـع  وتشـارك بكل أنشـطة الدولة

نرفـض اإلسـاءة للمجتمـع الكويتي بـكل أطيافه واألزمـة االقتصادية أثـرت على اإلنتـاج العربي
وسعاد عبداهلل بعمل يجمعهما من جديد؟

 االب���واب مفتوحة للجمي���ع اذا كان 
هناك نص موج���ود لالخوات ليش أل، 
وكل النجوم فاحت���ني ابوابنا لهم متى 
ما توافر النص املناس���ب للجميع اهال 
وسهال، وما في افضل من تشجيع تلفزيون 
الكويت للمنتج الكويتي، نس�����مع  بعض 
االخوان يتكلمون عن تلفزيون الكويت 
والواقع ال توجد جهة تن����تج وتعطي 
الكامل للمنتج غير تلفزيون  التوزيع 
الكويت ف���ي الوطن العربي كله، وال 
املبالغ اللي يدفعها تلفزيون الكويت 
للمنتج أكو اكثر من هذا التشجيع 
واملرونة والتسهيل وحتى االعمال 
اللي م���ا ينتجها تلفزيون الكويت 
وهي محلية ندفع اكبر املبالغ اكو 

اكثر من هذا الدعم.
 اال ترى ان املبلغ للحلقة الواحدة 

نوعا ما قليل؟
 من الل���ي يقول، االعمال اللي 
تس���تحق وينتجه���ا تلفزي���ون 
الكوي���ت تعط���ى اعل���ى االرقام 
باالضافة الى التوزيع الكامل له، 
العمل »كواليتي  والبد ان يكون 
صح« وعم���ل قيم ومضامني 
ورسالة الفن احلقيقية، 
وبالتالي العمل الزين 
يفرض نفس���ه، 
القنوات ما  كل 
ن���ك  يعطو
لتوزيع  ا
او نسبة 
خفيفة من 
التوزيع، 
وتلفزيون 
يت  لكو ا
فع  ي���د

يعقل ه���ذا الكالم هذا الك���م الكبير من 
النص���وص تكرار بتك���رار ودون  هذه 

املستوى؟
 ألم تفك��روا في ان 
جتمعوا بني حياة 
ل���فه�د  ا


