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حنان مطاوع تنتظر »هليوبليس«

تنتظ����ر الفنانة حنان مطاوع مع نهاية ش����هر يناير 
اجلاري اعادة عرض مسرحيتها »السلطان احلائر« والتي 
تلعب فيها دور الغانية التي تس����تطيع بحكمة أن تقنع 

السلطان ان يحكم شعبه بالعدل.
املسرحية كتبها توفيق احلكيم، وكانت قامت بالدور 

نفسه من قبل سيدة املسرح العربي سميحة أيوب.
وتنتظر حنان ايضا عرض فيلمها »هليوبليس« الذي 
تش����ارك في بطولته مع كل من خالد ابوالنجا ويخرجه 
احمد عب����داهلل، وهو الفيلم الذي فاز من قبل بش����هادة 
تقدير من مهرجان القاهرة الس����ينمائي الدولي، وشارك 
في العديد م����ن املهرجانات الدولية الكبرى، وتلعب فيه 
حنان دور فتاة من االقاليم حتلم بالسفر لباريس وتعمل 

بأحد فنادق هليوبليس.
حنان اكدت س����عادتها بكل هذه املش����اركات الدولية 
وسعادتها بالفيلم وباملسرحية، وعن جديدها اكدت انها 
حاليا تق����رأ العديد من الس����يناريوهات للمفاضلة فيما 

بينها.

حنان مطاوع

جميل راتب

عمرو واكد

أول مسلسل رعب عربي

تقنيات متطورة لتصوير »أبواب الخوف«

قصيرين هما »اجلنيه اخلامس« 
و»عني الس����مكة«، كما أخرج 
العديد من البرامج الوثائقية 

واإلعالنات التلفزيونية.
وتع����د حلق����ات »أبواب 
اخلوف« تأكيدا لسياسة شركة 
الكرمة في تقدمي أمناط درامية 
مغاي����رة للمش����اهد العربي، 
ويتم حاليا تصوير مسلسل 
»اجلامعة« للمخرج هاني خليفة 
الذي يعد أول عمل تلفزيوني 
يناقش قضايا الشباب العربي 
ويشارك في بطولته ستة من 
الوجوه اجلدي����دة من مصر 
والس����عودية ولبن����ان، كما 
ش����اركت »الكرمة« في إنتاج 
مسلسلي »حكايات بنعيشها« 
بطولة لي لى علوي و»العيادة« 
فيما قدم����ت للجمهور قبل 4 
سنوات أول »ميني كوميدي 
مصري« وهو مسلسل »أحمد 
اجتوز من����ى« ويتابع ماليني 
األطفال منذ 12 عاما البرنامج 
الذي  الشهير »عالم سمسم« 

يعد باكورة إنتاج الشركة.

وأنهى املخرج أحمد خالد 
هذا األس����بوع اخيرا تصوير 
بعض املشاهد الداخلية لشقة 
الفنان جميل راتب التي يقيم 
فيها عمرو واكد بطل احللقات، 
على ان يواصل تصوير باقي 
املشاهد اخلارجية حتى نهاية 

فبراير املقبل.
احللق����ات م����ن تألي����ف 
»ورش����ة كتاب����ة« أش����رف 
عليها السيناريس����ت محمود 
دسوقي وترأس فريق الكتابة 
السيناريست محمد سليمان 
عبداملالك ومدير التصوير نزار 
شاكر ويش����ارك في البطولة 
رش����وان توفي����ق ورؤوف 
مصطفى وعلي حسنني وخليل 
مرس����ي وأمير كرارة وعمرو 
عابد وريهام أمين ورانيا شاهني 

وبيومي فؤاد.
ويعد املخرج أحمد خالد من 
أصحاب النشاط الوافر في مجال 
السينما املستقلة، وشارك في 
العديد من املهرجانات األوروبية 
والعربية، وقدم فيلمني روائيني 

يواصل الفنان عمرو واكد 
املتبقية من  تصوير املشاهد 
حلقات »أبواب اخلوف« الذي 
يعد أول مسلسل رعب عربي 
يجسد فيه شخصية الصحافي 
واملترجم »آدم ياسني« املولع 
املثي����رة واملرعبة  بالقصص 
عن عالقة اإلنس����ان بالعوالم 
األخرى حي����ث يبحث البطل 
في كل حلقة عن أسرار حادثة 
أو واقع����ة غريبة مرت عليها 
سنوات طويلة ويتورط أحيانا 
في مطاردات مع الشرطة بسبب 
التي  رحلة البحث والتقصي 
يقوم بها ملعرفة خلفيات تلك 

احلوادث.
وأرج����ع الفن����ان عم����رو 
التحضير  واكد طول فت����رة 
والتصوير الذي بدأ في أبريل 
املاض����ي لطبيعة املسلس����ل 
ال����ذي يتوقع ان يغير الكثير 
في خريط����ة الدراما العربية 
ويدفع باملزي����د من التجارب 
املماثلة في املستقبل القريب، 
مؤكدا ان فريق العمل يتعامل 
مع كل حلقة باعتبارها فيلما 
س����ينمائيا مس����تقال، مشيرا 
الشاشة  الى حاجة مشاهدي 
الصغيرة له����ذه النوعية من 
التقليدية،  املسلس����الت غير 
واضاف واكد انه رغم احتواء 
كل حلقة على قصة مستقلة 
لكن احللق����ات بش����كل عام 
مترابطة مع بعضها البعض، 
مؤكدا اعتزازه بالوقوف أمام 
الفنان الكبير جميل راتب الذي 
يؤدي دور »اجلد« الذي ورث 
عنه احلفيد حب الولع بالتقرب 
من العوالم األخرى واحلوادث 

الغريبة واملرعبة.
من جانبه أكد املنتج عمرو 
ق����ورة رئيس مجل����س ادارة 
شركة الكرمة املنتجة للحلقات 
ان العمل بالكامل يعتمد على 
التقنيات السينمائية، حيث 
يتم تصويره بكاميرا واحدة 
هيا ديفينيشن مت استيرادها 
الغ����رض،  خصيص����ا له����ذا 
كما يتم اس����تخدام عدس����ات 
سينما على عكس املعتاد في 
التلفزيون، وذلك  مسلسالت 
به����دف الوص����ول الى أفضل 
صورة ممكنة في اطار سعي 
الشركة الدائم لتطوير مستوى 
الدراما املصرية التي تخوض 
منافسة حقيقية في املرحلة 
احلالية بعدما أصبح اجلمهور 
يبحث عن املضمون املختلف 
املميز في  الفني  واملس����توى 
آن واحد حسبما يقول عمرو 
ق����ورة، الذي أكد أيضا انتهاء 
تصوير أكثر من 70% من أحداث 
املسلسل الذي سيكون جاهزا 
للعرض في الربع الثاني من 
العام احلالي، الفتا االنتباه الى 
أهمية مرحلة ما بعد التصوير 
بسبب وجود مشاهد عديدة 
حتت����اج جلرافي����ك متطور 
ومؤث����رات صوتية وبصرية 
لم يتم استخدامها في أي عمل 

درامي عربي من قبل.

دعا إلقرار الكادر وإنشاء صندوق للزمالة العمالية

جوهر يخوض انتخابات نقابة »اإلعالم« فبراير المقبل

اجلدير بالذكر ان االعالمي يوسف جوهر 
مّثل اذاعة الكويت في مهمة عمل رسمية 
بعد ترشيحه من مراقب املذيعني في اذاعة 
الكويت س���عد الفندي والوكيل املساعد 
لش���ؤون االذاعة خال���د العنزي لتغطية 
مناسك وشعائر احلج لهذا العام ضمن وفد 
الضيافة في اململكة العربية السعودية مع 
زميله نواف النومس من التلفزيون، وقد 
شارك جوهر في جلسات اللقاء االعالمي 
الثاني للمذيعني املشاركني في النقل املباشر 
ملوسم احلج، كما ساهم في تقدمي واعداد 
ورقة عمل حول رؤية اذاعة الكويت لتطوير 
البث بأفكار جديدة بعنوان »فلسفة احلج 
وحكمته«، حيث القت الفكرة استحسان 
 وزير الثقافة واالعالم السعودي د.عبدالعزيز 
محيي الدين خوجه ووكالء الوزارة ومدراء 
االذاعات الس���عودية املشاركة في اللقاء 
ليتم تبنيها ضمن ورش���ة العمل املقبلة 

في يونيو 2010.
وقد تكللت رحلة احلج وتغطيتها بتقدمي 
االعالمي يوسف جوهر كلمة الوفود عن 
قارة آسيا في احلفل اخلتامي الذي أقامته 
وزارة الثقافة واالعالم الس���عودية على 
شرف ضيوف الوزارة، بعد ترشيحه من 
قبل املسؤولني واالخوة في االعالم اخلارجي 
في اململكة العربية الس���عودية وإجماع 

الوفود املشاركة على ذلك.

مثل اق���رار كادر االعالميني الذي طال 
انتظار اقراره، ونتمنى ان يقر في غضون 
االنتخابات املقبلة التي سندعو من خاللها 
إلنشاء صندوق الزمالة العمالية برعاية 
وادارة جهة اس���تثمارية خارج نطاق 
وزارة االعالم خلدمة املوظف بعد تقاعده 

وذلك لتأمني مستقبله املعيشي.

وهلل احلمد وج���دت الدعم الكافي من 
زمالئي االعالميني واملذيعني في االذاعة 

والتلفزيون.
م��ا أب��رز القضاي��ا ف��ي اجندتك��م 

االنتخابية؟
رمبا تكون قضايا مطروحة من قبل، 
ولكن لالسف لم جتد احللول املناسبة 

مفرح الشمري
يستعد االعالمي يوسف جوهر خلوض 
انتخابات نقابة العاملني في وزارة االعالم 
التي ستجرى في منتصف فبراير املقبل 
وقد قوبل ترشيحه خلوض هذه االنتخابات 
ضمن »القائمة االعالمية« بشعبية كبيرة 
من زمالئه االعالميني واملذيعني في االذاعة 
والتلفزيون ملا ميتلك من خبرة واسعة 

في املجال املهني.
»األنباء« هاتفت االعالمي يوس���ف 
جوه���ر ملعرفة حقيق���ة خوضه لهذه 

االنتخابات، فأجاب:
نعم، قررت خوض انتخابات نقابة 
وزارة االعالم هذه السنة والتي ستجرى 
في منتصف فبراي���ر املقبل بإذن اهلل 
مع مجموعة من الزمالء وأطلقنا على 
قائمتنا »القائمة االعالمية« ونتمنى من 
املولى عز وجل التوفيق ملا فيه مصلحة 

الكويت والعاملني بوزارة االعالم.
له��ذه  خوض��ك  ف��ي  الس��بب  وم��ا 

االنتخابات؟
ال يوجد سبب معني، وامنا هو نوع 
من أنواع التغيير، خاصة انني من ضمن 
الفري���ق املهني بوزارة االعالم العارف 
باحتياج���ات هذا الفري���ق من مطالب 
نس���عى لتحقيقها في حالة فوزي أو 
ف���وز قائمتي في االنتخاب���ات املقبلة، 

أميرة الفضل

يوسف جوهر يلقي كلمة الوفود عن قارة آسيا

.. يصافح وزير اإلعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة يوسف جوهر مع مساعد وزير الثقافة السعودي األمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز

من خالل شاشة »اآلن«

أميرة الفضل تحل مشاكل النساء العربيات
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تع���ود االعالمية اميرة الفض���ل اعتبارا من 
االول من فبراير املقبل الى الشاش���ة من خالل 
شاشة تلفزيون »اآلن« ببرنامج حواري يحمل 
عنوان »أميرة« الذي يخرجه باس���م كريستو، 
ويهدف البرنامج اجلديد الى متكني دور النساء 
من خالل رعاية مش���اريعهن ومساعدتهن على 
حتقي���ق احالمهن، واالخ���ذ بأيديهن في الكفاح 

حلياة أفضل.
ويختار البرنامج القضايا التي تؤثر في املشاهد 
بصورة عميقة، ويفسح املجال لضيوفه من اجلنس 
اللطيف إلطالق العنان ألفكارهن االبداعية، ما يفتح 
قنوات تفاعل بينهن وبني املشاهدين واجلمهور 

احلاضر في االستديو.
كما سيفسح البرنامج املجال امام النساء لدخول 
ورشة تدريب تأهيلية ولتدريبهن على تخطي 
العقبات وتغيير حياتهن نحو االفضل من خالل 

ارتباط البرنام���ج باجلمعيات غير الربحية في 
املنطقة، كما سيعول البرنامج على تبادل اخلبرات 
احلياتية من خالل استضافته للشخصيات االكثر 
تأثيرا في الوطن العربي من املسؤولني والنجوم 

ويسلط الضوء على جتاربهم االنسانية.
وف���ي كل حلقة يفت���ح البرنامج على الناس 
باب طرح مش���اكلهم االنسانية التي ستجد من 
البرنامج منبرا لطرح قضاياهم على املسؤولني 
والذين سيساهمون بدورهم في مساعدة ضيوف 

البرنامج بايجاد احللول لهم.
اميرة الفضل اكدت اهمية البرنامج واشارت 
ال���ى ان العمل مع قناة »اآلن« يش���رفها خاصة 
ان البرنامج غير مسبوق على صعيدي الفكرة 
واملضمون واكدت انها تستبشر خيرا مبا سيحدثه 
في العالم العربي م���ن اصداء جيدة، خاصة ان 
املرأة في املجتم���ع الذي نعيش فيه بحاجة الى 

نسمة هواء.

سـيغير  المسلسـل  واكد:  عمرو 
الكثيـر مـن خريطـة الدرامـا العربية


