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قال إنها شاركت بفيلمي »924« و»أرنب« في مهرجان »ترانيم« من غير استئذانه وحذفت اسمه كمشرف عام

المطيري: فرقة الجيل الواعي تعدت على »حقوق« معهد المسرح
انه من أشرف على سيناريوهات 
هذه األف����ام وانتاجها من األلف 

الى الياء.
واستغرب من زج اسم فرقة 
اجليل الواعي في هذه األفام 
واستبعاد اسمه كمشرف على 
هذه األف���ام كما هو مبني في 

بروموشن الفيلم!
من جانب آخ���ر أكد مدير 
عام فرقة اجليل الواعي عصام 
الكاظمي في اتصال هاتفي ان 
الفيلمني اللذين شاركت بهما 
الفرق���ة هما نف���س الفيلمني 
اللذي���ن قدمهما املعهد العالي 
للفنون املس���رحية ملشروع 
تخرج الطلبة موضحا انه اذا 
كان هناك أي تعد على حقوق 
املعهد فهذا األمر يخص مخرج 

الفيلم عبداهلل التركماني.
يذكر ان فيلم »924« حقق 
5 جوائ���ز ه���ي »أفضل فيلم 
قصي���ر«، »أفض���ل مخرج«، 
»أفضل س���يناريو وحوار«، 
»أفض���ل مونت���اج«، »أفضل 
تصوي���ر« اما فيل���م »أرنب« 
للمخرج أيوب دشتي فلم يحقق 

اي جائزة.

في جلنة االختيار.
واشار املطيري الى انه سيقوم 
باالتصال مبدير مهرجان »ترانيم 
لإلب����داع« لتوضيح حقيقة هذه 
األفام لضمان حقه األدبي خاصة 

القانونية  الى الشؤون  يقدم 
حلفظ حق���وق املعهد العالي 
للفنون املس���رحية وحقوقه 
كأستاذ ملادة التلفزيون والذي 
أشرف على األفام التي قدمت 

مسرحية نحترم ما تقدمه من 
أعمال مسرحية ناجحة حيث 
أبلغه عمي���د املعهد بالوكالة 
ان ه���ذا التعدي ال يقبله أحد 
وطالبه بتقدمي كتاب رسمي 

اسمه كمشرف عام للفيلم األمر 
الذي دفعه للتوجه الى مكتب 
عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل 
الغيث إلباغه بهذه احلادثة 
»املؤسفة« التي حتدث من فرقة 

مفرح الشمري
اس���تغرب اس���تاذ م���ادة 
التلفزي���ون باملعه���د العالي 
للفن���ون املس���رحية راجح 
املطيري مشاركة فرقة »اجليل 
الواعي« في مهرجان »ترانيم 
لإلب���داع« األخي���ر الذي أقيم 
في القطيف باململكة العربية 
السعودية ضمن مسابقة األفام 
القصيرة من خال فيلمي »924« 
و »أرنب« دون االستئذان من 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
الفيلمني  ق���دم هذي���ن  الذي 
 حتت مظلته ألنهما مش���روع 
تخرج للطلبة ومت عرضهما 
باالضافة الى أفام أخرى في 
مس���رح املعهد بحضور عدد 
من األساتذة والدكاترة بينهم 
د.حسن املس���لم الذي يعتبر 
الروح���ي لفرقة اجليل  األب 

الواعي!
واض���اف املطيري انه بّلغ 
مصادفة بهذه املش���اركة عن 
طري���ق مخرج فيل���م »924« 
عبداهلل التركماني الذي أخبره 
ان الفيلم حصل على 5 جوائز 
راجح املطيريوقدم له اعت���ذاره عن حذف 

عبداهلل التركماني عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث عصام الكاظمي

غادة عبدالرازق: كنت وردة رمضان

تامر ينتهي من »مصريين بجد«
القاهرة ـ سعيد محمود

انتهى املطرب تامر حس���ني من تس���جيل أغنية وطنية بعنوان 
»مصريني بجد« التي عرضها التلفزيون املصري مساء امس مبناسبة 

االحتفال بانتصارات أكتوبر.
كت���ب كلمات األغنية محمد جمعة وه���ي من أحلان محمد رحيم 

وتوزيع متيم ومن إخراج محمد سامي.
اح���داث االغنية جاءت في إطار ملحمي اس���تعرضت من خالها 
بطوالت الش���عب املصري ومقاومته لاحتال على مدار السنوات 

املاضية وحتى انتصارات اكتوبر. 
يذكر ان وزير االعام املصري أنس الفقي كلف كا من تامر حسني 
واملخرج محمد سامي بإعداد ملحمة وطنية لتوعية الشباب بأهمية 

غادة عبدالرازقانتصارات اكتوبر.

تامر حسني

حسن عسيري ملياء طارق في مشهد من »الساكنات في قلوبنا« بدرية أحمد في إحدى احللقات

تمثل منعطفًا مهمًا أحدثه حسن عسيري في شكل الدراما التلفزيونية

»الصدف« تتصدى لتصوير حلقات جديدة من أفالم »الساكنات في قلوبنا«

فيها ص����ورة امل����رأة وهمومها 
عموما واملرأة الس����عودية على 

وجه اخلصوص.
يذكر ان أفام »الساكنات في 
قلوبنا« تتميز مبشاركة كبيرة 
من النجوم والفنانني املعروفني 
ويتنوع العمل في كّتابه مثلما 
يتنوع أيضا في عدد مخرجيه 
حيث س����يتناوبون تباعا على 
عملية االخراج ويتولى االشراف 
التصوير  على متابعة عمليات 
مدي����ر ادارة االنتاج كامل جابر 
ومدي����ر االنتاج ج����ال صالح 

جال.

سلس����لة أفام تقدم الواقع بكل 
صراحة، ففي السابق كان البعض 
متحفظا على طرح هذه النوعية 
من القضايا على الشاشة ألن ما 
قدم سابقا كان يخدش احلياء، 
لكن في »الساكنات في قلوبنا« 
تبدلت هذه الصورة ألنه قدم املرأة 
في أكثر من حلقة بصورة واقعية 
وحقيقية، فالعم����ل لم يقدمها 
كنموذج للجسد فقط، وامنا قدمها 
على صورة ضحية ملجتمع لم 
يرحمها حتى من أقرب املقربني 
منها وبتناول أفام »الساكنات 
املرأة نرى  في قلوبنا« لقضايا 

من قال: حان الوقت ملش����اهدة 
أعم����ال حقيقي����ة تامس خط 
متاس املناط����ق احملظورة وفي 
هذا العمل وجدنا مامسة املجتمع 
بسلبياته وإيجابياته، ورمبا ال 
يتقبل املجتمع اخلليجي احملافظ 
رؤية تعرية هذه النماذج ألنها قد 
متس أحدهم، لكن عندما يحمل 
عمل مثل »الساكنات في قلوبنا« 
قضايا املرأة على عاتقه مبختلف 
ألوانها البد ان نصفق له، فهناك 
من دون أدنى شك جرأة في الطرح 
لم تخدش حياء املشاهد أوصلت 
لنا الرسالة واضحة، فنحن أمام 

وامل����رأة الس����عودية على وجه 
اخلصوص، حيث يسلط العمل 
الضوء على العنف واالضطهاد 
واملمارسات السلبية التي تتعرض 
لها املرأة في املجتمع، ويحاول 
العمل جتسيد الواقع االجتماعي 
بسلبياته وإيجابياته متطرقا الى 
قضايا حياتية متعددة محورها 
الرئيس����ي املرأة كغ����اء املهور 
وعاقة احلم����اة وغير ذلك من 

القضايا املختلفة.
وب����دأت الكثير من وس����ائل 
اإلع����ام تتح����دث ع����ن أفام 
»الس����اكنات في قلوبنا« فهناك 

خال املرأة العديد من القضايا 
االجتماعية برؤية ذات طرح جديد 
وجريء جدا، من زوايا تتناول 
العديد من احلقائق وبشفافية غير 
مسبوقة، حيث لم يتم التطرق 
لتلك القضايا دراميا من قبل في 
الس����ابقة  التلفزيونية  األعمال 
سواء اخلليجية او حتى العربية 
بهذا العمق الواضح واملكشوف 
والذي ملسه جمهور املشاهدين 
منذ ع����رض اول فيلم من هذه 
السلسلة والتي تكشف لنا عن 
صور متعددة للنساء، حيث نرى 
فيها صورة املرأة وهمومها عموما 

الس����عودية واخلليج  مستوى 
فحس����ب بل في أرج����اء الوطن 

العربي.
وأصبحت أفام »الساكنات 
في قلوبنا« ف����ي فترة عرضها 
السابقة جزءا ال يتجزأ من هموم 
الشارع الس����عودي واخلليجي 
وهو األمر ال����ذي أوجد صداها 
فاصبح����ت عناوينها وأحداثها 
حديث املجالس في السعودية 
والعدي����د م����ن دول اخللي����ج 
بعدما لفت����ت الكثير من أنظار 
جمهور املش����اهدين في الوطن 
العربي الكبير، حني طرحت من 

الشاش����ة  العديد م����ن جمهور 
الكثير منهم  الصغيرة وب����ات 
تستقطبه مساء اجلمعة احداث 
تلك السلسلة في العرض األول 
او في اإلعادة عصر كل خميس، 
بعد ان شعر املشاهد بان احداث 
هذه السلسلة من األفام حتمل 
رؤية واقعية يبرز في مجملها 
التشويق والذي يطرح  عنصر 
املرأة كمحور رئيسي في أحداثها 
وهو املسار الذي متيزت به هذه 
أراد  السلسلة من األفام حيث 
حسن عسيري بتجربته املتميزة 
»كمنتج منفذ« لهذه األفام الدفاع 
عن حق����وق املرأة ب����كل جترد 
وش����فافية فجاءت املبادرة منه 
بفكرة طرح ه����ذه النوعية من 
األفام التلفزيونية، حيث جسدت 
صورا متنوعة من معاناة املرأة 
في سابقة هي األولى من نوعها 
التلفزيونية  الدراما  في تاريخ 
العربية والتي يتم فيها تصوير 
مث����ل هذه النوعي����ة من األفام 
مبجموعة كبيرة حتمل في كل 
حلقة قضايا مختلفة ومتنوعة 
تقترب من أرض الواقع االجتماعي 
بشكل جديد ومغاير تقدمه الدراما 
السعودية من خال أبرز روادها 
حسن عسيري الذي يعتبر احدث 
بتقدميه لهذه النوعية من األعمال 
الدرامية، منعطفا هاما في صورة 
التلفزيونية ليس على  الدراما 

مجددا تعود شركة الصدف 
لإلنتاج الصوت����ي واملرئي الى 
تصوير مجموعة من احللقات 
اجلديدة من أفام »الس����اكنات 
في قلوبنا« س����يتم تصويرها 
خ����ال االي����ام املقبل����ة مبدينة 
جدة ق����د تصل ال����ى 20 حلقة 
ومنها العناوين التالية: »حنان 
امرأة«، »زوجة ابي«، »رجاء با 
أمل«، »امللياردي����ر«، »معزوفة 
الدمع والدم«، »ضربة شمس« 

وغيرها.
يذكر ان أفام »الساكنات في 
قلوبنا« حققت جناحا كبيرا حني 
مت عرض عدد منها على شاشة 
mbc وحصدت حني عرضها أعلى 
نسبة مش����اهدة متفوقة بذلك 
على جميع البرامج التلفزيونية 
واألعمال الدرامية وفقا لإلحصائية 
التي مت إعدادها من قبل شركتي 
»ايبسوس« و»بارك« في شهر 
يناير املاضي وظهرت نتائجها 
في تلك الفترة، بعد ان نالت تلك 
السلسلة املتميزة من االفام التي 
عرضتها قناة mbc اسبوعيا كل 
ي����وم جمعة اعج����اب اجلمهور 
وحققت اصداء واسعة لدى العديد 
من املشاهدين في عموم الوطن 
العربي، حيث وجدت احللقات 
التي عرضت متابعة كبيرة من 
جمهور الشاشة الصغيرة وهو 
األمر الذي ساهم في استقطاب 

القاهرة - سعيد محمود
»م���اذا كان رد فعل���ك حيال 
االنتق���ادات العديدة التي وجهت 
لك بس���بب إصرارك على ارتداء 
ماب���س مثي���رة في مسلس���لي 
املراغي«  »الباطنية« و»قان���ون 
اللذين مت عرضهما لك على شاشة 
السؤال  الكرمي؟« هذا هو  الشهر 
الذي وجه للفنانة غادة عبدالرازق 
بعد ردود األفعال الواسعة التي 
أثارتها في كا املسلسلني وتأكيد 
الكثيرين عدم احترامها ملشاعر 
الصائمني في هذا الشهر الكرمي، 
فأجابت قائل���ة: »هذا الكام غير 

حقيقي على االطاق فأنا لم أرتد 
اي مابس مثيرة كما ادعى البعض 
وهؤالء يستهدفون التشويش على 
النجاح الكبير الذي حققته في كا 
املسلسلني ألهداف في نفوسهم او 
مبعن���ى أوضح انهم روجوا لهذا 
الكام لرغبتهم في تسليط األضواء 
على فنانات اخريات وال أستبعد 
انهم فعلوا هذا بإيعاز منهن بعد 
ان فش���لن في حتقيق واحد على 
عش���رة من النجاح الذي حققته 
فش���عرن بالغي���رة مني واحلقد 
علي وكن���ت وردة رمضان رغم 

أنف احلاقدات!

القاهرة ـ سعيد محمود
على الرغم من اعان الفنانة مي حريري عن استعدادها لترك 

الفن بغية االحتفاظ بطفلتها، فإنها التزال عاجزة عن 
العودة الى بيروت، حتى ال يطبق القرار الصادر 

بسجنها 6 اشهر بتهمة خطفها طفلتها سارة، 
وعدم تنفيذها قرار احملكمة الشرعية 

القاضي بتسليمها الى والدها م.اسامة 
شعبان، الذي أسقط حق احلضانة 

عن الوال����دة لكونها تعمل في 
مجال الغن����اء الذي يتطلب 

منه����ا س����فرا متواصا، 
وبالتالي إهماال للطفلة.

مي املوجودة حاليا 
خارج لبن����ان، نفت ان 
تك����ون تبلغ����ت ق����رارا 
انها  بس����جنها، مؤكدة 
س����تحارب حتى آخر 
لاحتف����اظ  رم����ق 

بطفلتها سارة.
وتعي���ش م���ي 

حالي���ا فترة من 
القل���ق خوف���ا 

م�ن حرمانها 
مج��ددا من 
طفلته���ا، 
وهي تعمل 
عل��ى حل 

القض��ي���ة 
بأق�������ل 

األضرار، ش���اكية من جحود الوس���ط الفني اذ لم يكلف احد 
من الفنانني نفسه عناء االتصال بها ملواساتها، وحده طليقها 
املوسيقار ملحم بركات يقف الى جانبها، ويحرص 
على االتصال بها، والسؤال عن طفلتها، وتقدمي 

يد العون لها.
يذكر ان مي جترعت الكأس نفسها 
مرات عدة، االولى عندما حرمت من 
ابنتها االولى منال، بعد فشل 
زواجها برجل سوري تزوجها 
رغما عنها وهي التزال في 
الثالثة عشرة من عمرها.

والثانية عندما تطلقت 
من املوسيقار ملحم بركات، 
ابنها ملحم  بعد إجنابها 
جونيور، الذي ربته بعد 
ان فض����ل بركات حل 
األمور وديا ليتربى 
طفله في جو خال 
من املشاكل، وهي 
تكافح اليوم في 
س����بيل تربية 
ابنته����ا ول����و 
كلفه����ا األم����ر 
الفن  اعت����زال 
نهائي����ا كي ال 
يكون فنها مبررا 
م����ن  حلرمانه����ا 
طفلتها.

مي حريري خطفت ابنتها ومهددة بالسجن!


