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منتج ما كان »عادل« 24
م���ع اح���دى املمث���ات 
الل���ي بخ���س حقها في 
عدم كتابة اس���مها في 
الفنتازي..  مقدمة عمله 

صچ ما تستحي!

مدير انتاج ما »يقدر« 
يض���ر اال الن���اس اللي 
يعاملونه بأدب واحترام 
 ألنه يعتقد انهم خوافني..
م���و كل م���رة تس���لم 

اجلرة!

حق خوف
مذيع »مختلف« مع 
مدير اح���دى احملطات 
هااليام مطرش واسطات 
 علش���ان يرد لشغله..
عي���ل لي���ش فاض���ح 

الريال!

واسطات

السؤال
البلد األمني هو:

أ ـ الشام
ب ـ مكة

ج ـ املغرب

هانم بائعة الشاي

البعد عن الواقع

لم تس���تطع املمثلة حنان ترك في احللقات االولى 
من مسلس���لها »هامن بنت باشا« ان تقنعنا بدورها اذ 
لم نستس���غ ان حنان بنحافتها ورقتها حتمل مطواة 
وس���كينا بيدها وبصفة دائمة للدفاع عن نفسها ضد 

اآلخرين.
ايضا تؤدي حنان دور بائعة شاي ترتدي مابس 
اقرب الى مابس الرجال مع مكياج وازياء للتدليل على 
انه���ا فتاة فقيرة ولكن عل���ى الرغم من هذا نرى بائع 
املجوهرات وبائع االقمشة والعاملني في زنقة الستات 

جميعهم يتنافسون للفوز بقلبها والزواج منها.
يبقى ان املسلسل رغم بعض الهنات فيه اال انه من 

املسلسات املميزة في هذا الشهر.

رغم ن���درة املسلس���ات التي تتع���رض للقضية 
الفلس���طينية اال ان هذه املسلسات التزال تصر على 
جتميل الواقع بصورة استفزازية اذ يتم تقدمي شخصية 
املقاوم بصورة منطية بعيدة عن الواقع كما املسلسل 
السوري »سفر احلجارة« رغم ان االعمال الفلسطينية 
احلديثة خاصة السينمائية منها أصبحت حتاكي واقعا 
جديدا ومختلفا على صعيد هذه املواضيع وبصورة لم 
تتطرق اليها من قبل السينما العربية أو التلفزيون.

القاتل المتميز

قليلة هي االعمال التي يتم االنفاق عليها بالفعل الرضاء 
عقلية املش����اهد فكيف اذا اقترن هذا االمر بقصة جميلة 
تشدك منذ احللقات االولى وبتمثيل متقن واخراج مميز 
تصدت له املخرجة القديرة رباب حسني كل هذه العوامل 
اجتمعت في مسلس����ل »قاتل با اجر« الذي يعرض على 
شاشة »الراي« ويحكي قصة الصديقني »شهاب« و»احمد« 

حيث يستغل احدهما اآلخر في ارتكاب جرمية قتل.
املسلسل يعرض مشاهد املواجهات الثنائية بطريقة 
جميلة متيز فيها النجمان فاروق الفيشاوي وحسني فهمي 
الذي يؤدي دور ج����راح في لندن والذي مت تصوير عدد 
كبير من املشاهد بالفعل في لندن للتأكيد على مصداقية 

هذا العمل املتميز.

مشهد من مسلسل »قاتل بال أجر«

رمضان زمان

رمضان الثمانينيات كنا نستمتع في فترة ما بعد 
الفطور باملسلسات التراثية التي النزال نذكر تفاصيلها 
واسماء شخصياتها نتيجة الصدق واجلهد الذي كان 
يطبع العمل ككل، فبعد س���نوات طويلة النزال نردد 
»علقم علقم مر ومدلقم« مع خالد العبيد وال ننس���ى 
حركات »حيزبونة« واح���داث مدينة العواصف التي 
يغزوها كامل االوصاف »غامن الصالح« وغيرها لنتساءل 
اآلن عن سبب غياب هذه النوعية من املسلسات التي 

احتلت مكانة في قلوبنا في زمن الفن اجلميل.

خالد العبيد في أحد أعماله التراثية

حنان ترك »هامن بنت باشا«

مسلسل »سفر احلجارة«

جانب من البروڤات النجمة هدى حسني

بوستر مسرحية »الساحرة وحنني والتنني«

)متين غوزال(هدى حسني مع الزميل بشار جاسم جناة حسني

)فريال حماد(هبة الدري مع منسق االتصاالت جميل اقبال

سحوبات »كنز FM« ما فيها »واسطة«
مفرح الشمري

 »FM علي حيدر ان سحوبات »كنز »FM أكد معد برنامج »كنز
اليومية واالسبوعية ال توجد فيها »واسطة« ألن هناك جلنة رقابية 
من االعان التجاري حتضر يوميا الس���توديو البرنامج حتى ال 
يكون هناك أي تاعب في هذه السحوبات التي تتم عشوائيا عن 
طري���ق جهاز الكمبيوتر حيث يتم فرز االرقام املوجودة فيه ليتم 
بعدها اعان الفائز او الفائزة بجوائز البرنامج املقدمة من »زين«، 
»األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، »كون سبت«، »صالون كتوركت«، 
»كوالتي نت«، »املصممة فريدة النوبي«، »البترول الوطنية«، »ايه 
ون لتأجير الس���يارات«، »أطياب املرشود« وغيرها من الشركات 

الراعية لهذا البرنامج التي اصبحت معروفة للجميع.
جميل واالتصاالت

منسق االتصاالت جميل اقبال يقوم مبجهود كبير في تنسيق 
اتصاالت املس���تمعني وظهورهم على اله���واء، باالضافة الى جرد 
االرقام املوجودة في »الكمبيوتر« وتس���ليمها يوميا الى املشرف 
العام للبرنامج علي حيدر الذي بدوره يعطيها للنجمة هبة الدري 

الستقبال اصحابها على الهواء.

هدى حسين »حنين« تواجه »الساحرة والتنين«
بشار جاسم

كعادتها في كل سنة تقدم النجمة 
هدى حس����ني مس����رحية تربوية 
جديدة حتاكي عقلية الطفل بأسلوب 
متفرد خ����اص بها منذ العديد من 
السنوات وفي كل عام تثبت انها 
جنمة مسرح الطفل دون منافس، 
كما انها خضعت لرجيم قاس حتى 
تستطيع التحرك واالستعراض على 
خشبة املسرح وهذا ذكاء في حد 

ذاته يحسب لهدى حسني.
وفي هذه األي����ام جتري هدى 
بروڤ����ات مس����رحيتها اجلديدة 

»الساحرة وحنني والتنني«.
البروڤات  »األنباء« حض����رت 
العمل  وس����ألت مؤلفة ومخرجة 
جناة حسني عن قصة املسرحية 
فقالت: املسرحية عبارة عن قصتني 
في قصة واحدة »الساحرة وحنني« 
وهي مأخوذة من القصص العاملية 
و»حنني« مطلوب منها ان جتري 
بحث����ا فتغ����وص ف����ي القصص 

والشخصيات بخيالها الواسع.
وتضيف: أهداف العمل هي ان 
نشجع الطفل على القراءة فالقراءة 

هي مفتاح كل شيء.
أما جنمة العمل هدى حس����ني 
فتقول: دوري هو البنت »حنني« 
التي حتب قراءة القصص وتتخيل 
نفسها في القصة وتدخل في العديد 
من احلكايات مثل »املطوعة وعذبة 
والتنني« والعدي����د من القصص 
من خال شخصية عذبة وسارة 

وحنني.
الزنكوي  الفنانة مشاعل  أما 
فتقول: أجسد دور ملكة اجلان وهي 
احدى الشخصيات التي تتعايش 
معها عذبة »هدى حسني« ونحاول 
ان نوصل للطفل ان القراءة هي 
أهم شيء وأيضا احترام اآلخرين 
نقدمه في كل املشاهد وأمتنى ان 
يتواجد الطفل ليستفيد من هذه 

القصة التربوية.

بدورها قال���ت الفنانة ماك: 
أقدم ش���خصيتني باملس���رحية 
وهم���ا »املطوعة« الت���ي تدّرس 
األطفال و»الس���احرة« التي هي 
س���بب املش���كلة في املسرحية 
وأنا مس���تمتعة جدا بهذا العمل 
خصوصا انه كان حلما لي ان اعمل 
مع النجمة هدى حسني منذ الصغر 
وأمتنى ان يعجب دوري اجلمهور 

العزيز الذي سيشرفنا.
من جانبها قالت الفنانة شوق: 
دوري هو البنت الطيبة التي حتب 
اخلير ودائم���ا تنصح صديقتها 
باألشياء اإليجابية وأنا مستمتعة 
وخائفة في الوقت نفس���ه ألني 
أول مرة أعمل في مسرح الطفل 
واستمتاعي بأني أقف الى جانب 

النجمة هدى حسني.

تعرض أول أيام العيد على مركز التنمية باليرموك

تأليف وإخراج: جناة حسني
أحلان: إحسان عبدالعزيز

تنفيذ املوسيقى: جاسم الغريب
ديكور: فاطمة مقامس

أزياء: جناة حسني

الزنكوي،  بطول��ة: ه��دى حسي�ن، مشاعل 
أوس الشط��ي، م��اك، أس���ام��ة الشط��ي، 
ش�����وق، هن��د، رن��دا، عبدالل��ه الشام��ي، 
وس���تع�رض عل�ى مرك�����ز تنمي�ة املجتمع 

باليرموك.

فريق العمل


