
االثنين  12  ابريل  2010   35فنون
ماهر وحبيبة وفايز مع ضيوف الحلقة األولى

»هال بحرين« يعيد بدر 
إلى شاشة التلفزيون

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يتواجد االعالمي بدر محمد في مملكة البحرين 
لالشراف على برنامج صباحي جديد سينطلق على 
شاشة تلفزيون البحرين نهاية الشهر اجلاري، 
وتستعد شركة كاريزما املنتجة لبرامج »روتانا« 
إلطالق برنامج »هال بحرين« حتت ادارة مجموعة 

من االعالميني واملختصني في الشركة.
ويقول بدر: فرحتي كبي����رة بالعودة بعد 3 
سنوات قضيتها مغتربا في اخلارج، واالجمل هو 
العمل لتلفزيون البحرين الذي أطلقني ملجال االعالم 
من خالل تقدميي النشرة الثقافية، أنا متفائل جدا 
مبا نعمل عليه حاليا وس����يظهر بصورة جديدة 
ومش����رفة. ويقول بدر محمد: سنقدم للمشاهد 
البحريني برنامجا صباحيا راقيا منوعا يجمع 
فقرات منها املوضة والفن واملواضيع االجتماعية 
والصحية، باالضافة ال����ى تقارير وضيوف من 
مختلف العواصم العربية عبر االقمار الصناعية، 
وال أنكر دعم املس����ؤولني ف����ي التلفزيون الذين 
يبذلون جهودهم لتس����هيل أمورنا منذ البداية 
وعلى رأس����هم وزيرة االعالم الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة والرئيس التنفيذي للهيئة ومدير 

البرامج بالتلفزيون.

بدر محمد

روجينا: زوجي ليس له عالقة 
بـ »سامية جمال«

القاهرة ـ سعيد محمود
أعربت الفنانة روجينا عن استيائها من الشائعات التي انتشرت مؤخرا، 
وتؤكد ان زوجها د.أش���رف زكي فرضها على مسرحية »سكر هامن« التي 
تع���رض حاليا وتقدم خالل العرض الدور الذي قدمته س���امية جمال في 

الفيلم.
وأكدت روجينا ان مؤلف املسرحية أحمد االبياري هو من رشحها وليس 
زوجها أش���رف زكي الذي عاد لالخراج من خالل هذا العرض املس���رحي، 
مشيرة في الوقت نفسه الى ان زوجها شجعها فقط على العودة للمسرح 

بعد أن اعتذرت عن مسرحيات كثيرة من قبل القطاع اخلاص.

روجينا

هيفاء حسين: أتوقع جائزة عن »حنين«
تشارك به في الدورة الثالثة لمهرجان الخليج السينمائي بدبي

توقعت الفنانة البحرينية هيفاء حسني، 
التي تشارك في مهرجان اخلليج السينمائي 
الثالث في دبي بفيل���م »حنني«، حصولها 
على جائزة عن الفيلم الذي أخرجه حسني 
احلليبي، وقالت لبرنامج »صباح اخلير يا 
عرب« إنها متفائلة كثيرا بأن يحصل الفيلم 
على جائزة باملهرجان، ألنه أجهد الفنانني 
املشاركني فيه والذين بذلوا أقصى ما عندهم 

إلخراج الفيلم على أكمل وجه.
وأضافت قائلة: فيلم »حنني« يطرح قضية 
املتغيرات  التحوالت االجتماعي���ة، وتأتي 
السياسية في املنطقة على العائلة البحرينية 

بتنوع أطيافها.
وفي الوقت نفسه أش���ار املخرج محمد 
خليف إلى أن املشاركة السعودية في املهرجان، 
جاءت أضخم من السنة املاضية، الفتا إلى أن 
اململكة من أكثر الدول املشاركة هذا العام، مبا 

يعكس االهتمام بالسينما السعودية.
كما شاركت دولة اإلمارات في مهرجان 
اخلليج السينمائي بفيلم »سالم«، من تأليف 
وإخراج أحمد اخللف، وبطولة جليل بستكي، 
نوار القريني، وقال اخللف: إن الفيلم يدور 

حول القضية الفلسطينية، من خالل أحداث 
درامية مدتها 5 دقائق، وسبق أن فاز الفيلم 
في مهرجانات عاملية، ولكنه يعرض ألول 

مرة في دبي من خالل املهرجان.
بينما أوضح الفنان لؤي أن العراق يشارك 
بفيلم »كوابيس« وهو فيلم روائي قصير ال 
تتجاوز مدته 24 دقيقة وتدور قصته حول 

مشاكل نفسية يعانيها معلم.
من جانبه، اعتبر عبداحلميد جمعة رئيس 
مهرجان اخلليج الس���ينمائي أن املهرجان 
مبادرة مس���تقبلية م���ن حكومة دبي ملنح 
الشباب الفرصة وتشجيعهم على الدخول في 
السينما والتحول من التلفزيون إلى السينما 
الذي يعد فنا جديدا في هذه املنطقة ملنحهم 

الفرصة ليوصلوا قصصهم إلى العالم.
يذكر ان أنشطة الدورة الثالثة من مهرجان 
اخلليج الس���ينمائي تقام م���ن 8 إلى ال� 14 
اجلاري، وش���هد البساط األحمر حشدا من 
جنوم الس���ينما والتلفزيون من اإلمارات 
والسعودية وقطر والبحرين، قبل أن تقوم 
إدارة املهرجان بتكرمي عدد من جنوم اخلليج 

ومنهم الفنانة القديرة حياة الفهد.

يحل ضيفاً الليلة مع الالعبين وليد علي ومحمد جراغ

»ثالثة في ثالثة« يكشف سر المكتب الصغير لباسم عبداألمير
مفرح الشمري

م���ن البرامج التي يبثها تلفزيون الكويت في دورته 
اجلديدة برنامج »ثالثة في ثالثة« وهو عبارة عن مباراة 
تلفزيونية يتقابل فيها ثالثة مذيعني مع ثالثة ضيوف من 
جميع املجاالت دون استثناء، حيث يدور احلوار بينهم 
عن جديدهم بحسب تخصصاتهم ومواجهتهم بالكثير 
من االس���ئلة املفاجئة باالضافة الى التطرق جلوانبهم 
الشخصية بطريقة عفوية بعيدا عن التكلف، وكان ضيوف 
احللقة االولى التي س���جلت قبل أيام وستعرض مساء 
اليوم في الساعة العاشرة الفنان واملنتج باسم عبد األمير 
والالعبني الدوليني وليد علي من نادي الكويت ومحمد 

جراغ من نادي العربي.
يحاول مذيعو البرنامج ماهر العنزي وفايز السهيل 
وحبيبة العبداهلل طرح االسئلة املفاجئة على الضيوف 
في نفس اللحظة ومباغتتهم للحصول على تصريحات 
يفصحون عنها للمرة األولى، وهذا ما ستكش���فه حلقة 
اليوم حني يتحدث باس���م عبداألمير عن تفاؤله مبكتبه 
الصغير منذ بدايته في جتربة االنتاج، رغم انه قادر قادر 
على االنتقال ملكتب أكبر وأضخم إال أن هذا املكتب جلب 
له احلظ ومن املستحيل ان يبحث عن غيره، باالضافة 
الى كشفه عن عرض قدمه لالعب وليد علي للدخول في 

مجال التمثيل من خالل جتسيد شخصية العاشق ووجه 
عرضا آخر لالعب محمد جراغ لتجسيد شخصية اإلنسان 

املغلوب على أمره.
ومن جهته سيكشف الالعب محمد جراغ عن هوايته 
بشراء القبعات املزينة بشعارات األندية األوروبية وأسماء 
جنوم الكرة رغم انه ال يرتديها، بينما الالعب وليد علي 
كش���ف عن وجبته املعتادة قبل أي مباراة رسمية وهي 
تقتصر على الفاصوليا واللحم املفروم، كما س���يتحدث  
عن عالقته بزميله ج���راغ ومغامراتهما أثناء البطوالت 

واملعسكرات اخلارجية.
وسيتضمن البرنامج اسئلة كثيرة توجه للضيوف 
عن أهمية األلقاب التي يحصلون عليها كالعبني وفنانني 
وانعكاسها على شخصياتهم حيث سيطلق املذيع ماهر 
العنزي من خالل احللقة لقب »مارادونا املنتجني« على 
الفنان باس���م عبداألمير و»ميس���ي العرب« لوليد علي 

و»املايسترو« حملمد جراغ.
يذكر ان برنام���ج »ثالثة في ثالثة« فكرة مدير إدارة 
املنوعات بتلفزيون الكويت محمد املس���ري ومن اعداد 
محسن العلوي والزميل صالح الدويخ، ويتصدى لتقدميه 
ماهر العنزي وفايز السهيل وحبيبة العبداهلل واخراج 

املخرج خالد بوحيمدخالد بوحيمد وزهرة شعبان.

بعد إجرائها عملية جراحية في ألمانيا

سمية األلفي في فترة نقاهة
القاهرة - سعيد محمود

عادت الفنانة سمية االلفي من 
أملانيا بعد العملية اجلراحية التي 
أجرتها هناك، وتقضي حاليا فترة 

النقاهة في منزلها بالقاهرة.
العملية بنجاح  وقد متت 
ورافق س���مية في املستشفى 
الفيش���اوي  ف���اروق  الفنان 
وولداها أحم���د وعمرو، وقد 
عاد الفيشاوي قبل سمية بعدة 

أيام، وذلك بعد أن اطمأن على 
حالته���ا الصحية وأدرك أنها 

تتماثل للشفاء.
يذكر أن س���مية األلفي قد 
تعرضت لوعكة صحية سافرت 
أملانيا إلجراء  الى  إثرها  على 
عملي���ة جراحية فورية، وقد 
ابناها وزوجها  س���افر معها 
ف���اروق  الفن���ان  الس���ابق 

الفيشاوي. سمية األلفي


