
الفنية الثالثاء
1  ديسمبر 2009

الغيرة النسائية وصلت 22
البرامج  حدودها في أحد 
املنوعة بعدما طلبت إحداهن 
البرنامج  تغيير مقدم���ة 
 ألنه صوتها »حاد« وايد..

احلمد هلل والشكر!

مذيعة البرنامج التلفزيوني 
»أصل احلكاية« هدى الفهد بحاجة 
ق���وي متفهم للوضع  الى معد 
الثقافي في الديرة علشان ما تكون 
احللقة األضعف في البرنامج.. 

اهلل يعينچ!

غيرة إعداد
بعض االدب���اء واملثقفني من عيال 
الدي���رة بعدما أوقف املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب شراء انتاجاتهم 
االدبية علشان يشتري انتاجات غيرهم 
 هاجموه ووصفوه بأنه يحارب املبدعني..

واهلل عيب!

محاربة

أحالم مع سعيد املعمري في برنامج »ستار صغار«

أحالم تسترجع ذكريات الشقاوة مع »ستار صغار«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عّبرت الفنانة اإلماراتية أحالم عن سعادتها وهي تتابع املواهب 

الصغيرة تغني أغانيها في برنامج »ستار صغار« على قناة 
أبوظبي األولى، حيث حتل ضيفة على حلقة هذا 

األسبوع، والبرنامج من إعداد وإشراف غازي 
فغالي وإخراج عماد عبود، وجتتمع بثمانية 

أطفال من دول عربية مختلفة، وتعرض 
هذه احللقة مساء اخلميس املقبل الساعة 

20:00 بتوقيت السعودية.
واعتبرت الفنانة اإلماراتية شقاوة 
األطفال املشاركني دليال على ذكائهم، 
وتوقعت لكل منهم أن يصبح ذا 
شأن مهم في املستقبل سواء في 
مجال الفن أو غيره، وكشفت أنها 
كانت أكثر من شقية في مدرستها، 
كما كان���ت تهرب م���ن اجلامعة 
لتسجيل أغانيها، وفي سؤال عن 

جنس اجلنني في بطنها أكدت أنها 
ال تعل���م إن كان صبيا أو بنتا فهي 

لم جتر صورة »ايكو« كونها ال حتب 
استباق األمور وتفضل أن تعلم بجنسه 

عند والدته.
وتقدم أحالم في سياق احللقة 3 أغنيات 

وهي: »ويلك«، و»أنا طبعي كده«، و»شايف نفسه«، 
مع فرقة األطفال االستعراضية، كما تقدم أغنية »واهلل 

احتاجك أنا« مع املشتركني مبصاحبة عزف جولي نيكوال على 

البيانو.
مقدم البرنامج س���عيد املعمري يفتت���ح احللقة بالترحيب 
باجلمهور ومبعايدة صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات 
ونائب الرئيس وولي العهد وكل احلكام والشيوخ 
والشعب اإلماراتي مبناسبة العيد الوطني ال� 
38، كذلك تس���تغل أحالم الفرصة لتقدمي 

معايدات مماثلة.
أما األطفال املشاركون في هذه احللقة 
فهم حامد املهيري من )اإلمارات( يغني 
»أحس���ن«، جو نصار من »لبنان« 
يغني »ت���دري ليش«، حال الترك 
م���ن »البحرين« تغني »ما يصح 
إال الصحيح«، جاسر محسن »من 
مصر« يغني »م���ن أكون«، فواز 
باعاصم من »السعودية« يغني 
»قول عني ما تقول«، يزن احلناوي 
من »سورية« يغني »آخر األخبار«، 
عائش���ة اجلنيبي من »اإلمارات« 
تغني »ناويلك« وتشاركها أحالم في 
تقدمي أغنية وطنية »دامت األفراح«، 
وأخيرا رهف العواملة من »س���ورية« 

تغني »جنحنا«.
يذكر أن برنامج »س���تار صغار« يعرض 
مساء كل خميس الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 
م���ع إعادة اخلميس الس���اعة 4:30 وإعادة أخرى األحد 

الساعة 12:00 على قناة أبوظبي األولى.

كانت تهرب من الجامعة لتسجل أغانيها

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

يحيى الفخراني  الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

الوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية إبراهيم النوحوزير اإلعالم األسبق محمد السنعوسي

هل تعود »اإلدارة المركزية للمذيعين« من جديد إلى النور؟!
مفرح الشمري

كشفت مصادر ل� »األنباء« عن عودة االدارة املركزية للمذيعني 
الى النور ف����ي الفترة املقبلة بعد ان ق����ام بإلغائها وزير االعالم 
االسبق محمد السنعوسي في مايو 2006 للتخلص من مشاكلها 
التي »دوخت« رؤوس املسؤولني بوزارة االعالم منذ انشائها عام 
2003. واكدت املصادر ان هذه العودة سعى اليها احد املذيعني في 
قطاع االخبار الذي »وّسط« عددا من اعضاء مجلس االمة لتبني 
موضوع عودة االدارة ومن ثم مت عرضه على وزير النفط ووزير 
االعالم الش����يخ احمد العبداهلل الذي أحال املوضوع الى الوكيل 
املس����اعد للش����ؤون االدارية واملالية ابراهيم النوح لدراسته من 
جميع النواحي االدارية ليقدم بعد ذلك تقريرا وافيا وشافيا عن 

مدى عودة هذه االدارة من جديد.
وأشارت املصادر الى ان هذا املوضوع أصبح اآلن حديث املذيعني 
في أروقة االعالم، حيث عبر بعضهم عن سعادته بعودتها بينما 
اآلخرون وصفوا عودتها ب� »عودة« املشاكل فيما بينهم، متمنني 
من وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل عدم االلتفات 
ملن يطالب بعودة هذه االدارة التي كانت »كالكابوس« اجلاثم على 
صدور بعض املذيعني الذين هضمت حقوقهم وضاعت من خالل 

سياسة »اذا حبتك عيني«.
وأوضحت املصادر انه في حال عودة االدارة املركزية للمذيعني 
للوجود ستسحب جميع صالحيات الوكالء املساعدين »االذاعة، 
التلفزيون، قطاع االخبار« احلالية ويصبحون ال دخل لهم بالكادر 
البش����ري العامل في برامجهم اال في مضمونها فقط، االمر الذي 
ال يحبذه عدد من الوكالء املس����اعدين، وذلك حتى ال تكون هناك 
مش����اكل، خاصة وان اعتراضهم عل����ى اي مذيع يتصدى لتقدمي 
برامجهم س����يكون مصيره الفشل، ألن اختيار املذيعني سيصبح 
من صالحيات مدير االدارة املركزية للمذيعني، وال يحق ألي منهم 

التدخل في عمله باستثناء وكيل الوزارة.
وامتدحت املصادر طريقة العمل في الفترة احلالية التي تدار 
فيه����ا مراقبة املذيعني املبنية على االحت����رام املتبادل بني املراقب 
ومخرجي البرامج، وذلك باختيار من يشاؤون من املذيعني لتقدمي 
برامجهم دون فرض أو اجبار. يذكر ان االدارة املركزية للمذيعني 
أنشئت بقرار من وزير االعالم السابق محمد أبواحلسن عام 2003 
وهي ادارة تتبع مباش����رة وكيل وزارة االعالم وتضم في هيكلها 
ارب����ع مراقبات هي مراقبة »االذاع����ة« و»التلفزيون« و»األخبار« 

و»التنسيق«.

بعد أن ألغاها وزير اإلعالم األسبق محمد السنعوسي

يحيى الفخراني »شيخ العرب همام«»القمة الخليجية 30« عند دعيج الخليفة 
خالد حسين

أكد الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة انه 
انتهى م���ن كتابة أوبريت خ���اص للقمة 
اخلليجي���ة رق���م 30 والتي س���تعقد في 
الكويت 14 اجلاري، حيث يقوم على تلحينه 
وتوزيعه جاسم الشايع، ويشارك فيه نخبة 
من جنوم الغناء في دول اخلليج، ملمحا 
إلى أن اجتماع قادة دول اخلليج على ارض 
الكويت احلبيبة من خالل هذه القمة يعد 
مناس���بة عزيزة على قلوب أهل الكويت 
وقال: هو ش���يء بس���يط نعبر من خالله 
على محبتنا ألشقائنا وترحيبنا بهم وانهم 
بالفعل في بلدهم وبني أهلهم، مشيرا إلى أن 
هذا األوبريت سيتم تنفيذه بالشكل الذي 

يليق بأهل الكويت وباملناسبة.

واعتبر اخلليفة أن األعمال الفنية التي 
تصاحب قم���م قادة دول اخلليج كثيرا ما 
تترك أثرا طيبا في نفوس القادة وأبناء هذه 
الدول ملا حتمله من معان جميلة وحميمة 
تصل إلى القلب والوجدان، متمنيا أن تخرج 

هذه القمة مبا يخدم شعوب هذه الدول.
وعن تعاوناته الفنية اجلديدة، أوضح 
أن لديه عددا من األعمال الفنية مع الفنان 
احمد حسني من خالل أغنية »بس عشان 
أهواك« من أحلان فهد الناصر، وكذلك تعاونه 
في أغنية »هال« من أحلان وغناء يوسف 
العماني، مشيرا إلى انه قد انتهى من كتابة 
مقدمة أول عمل درامي للموس���م اجلديد، 
وهو مسلس���ل »دار األيتام« الذي ينتجه 

باسم عبد األمير لقناة »الراي«.

القاهرة ـ سعيد محمود
اكد املنتج احمد اجلابري الى في تصريحات 
صحافية ان الفنان يحيى الفخراني هو جنم 
شركة ستديوهات اجلابري للعام املقبل، حيث 
وافق بشكل نهائي على بطولة مسلسل »شيخ 
الع����رب همام« الذي كتب����ه عبدالرحيم كمال 
واالخراج حلسني صالح وكالهما حقق جناحا 
عريضا مع مسلس����ل »الرحايا« في رمضان 
املاضي. واش����ار اجلابري الى انه جار حاليا 
استكمال فريق العمل وان كان هناك اتفاق شبه 
نهائي مع الفنانة صابرين التي ستجسد دورا 
رئيسيا في املسلسل، ونفى ان يكون الفنان 
محمود عبدالعزيز قد مت ترشيحه لبطولة »شيخ 
العرب همام« وامنا جاء اخللط بسبب وجود 
مشروع آخر كتبه ايضا عبدالرحيم كمال وفي 

انتظار موافقة محمود عبدالعزيز عليه العالن 
تفاصيله في اقرب فرصة. واوضح ان تصوير 
»شيخ العرب همام« سيتم بني ستديو وقرية 
اجلابري في القاهرة ومواقع خارجية عديدة 
في محافظة قنا اهمها مدينة فرش����وط التي 
ينتمي لها شيخ العرب، حيث يدور املسلسل 
حول ش����خصية حقيقية عاشت قبل سنوات 
طويلة وكان زعيما لقبيلة هوارة الشهيرة في 
جنوب الصعيد، لكن اجلابري اكد ان املسلسل 
ليس تاريخيا امنا سيرة ذاتية لرجل كان ذا 
ش����أن وعاش حياة مليئة بالتجارب والعبر، 
حيث س����يتابع اجلمهور العم����ل ويدخل الى 
حياة قبيل����ة هوارة واجواء جنوب الصعيد، 
لكن بعيدا عن الظروف التاريخية اخلارجية 

التي كانت تدور فيها هذه االحداث.

التصوير بين القاهرة وقنايشارك فيه نخبة من نجوم الغناء


