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دمشق ـ هدى العبود
ب���دأ املخرج خال���د اخلال���د بتصوير عمل 
»اقاصيص مسافر« عن املجموعات القصصية 
للكاتب السوري الكبير زكريا تامر، وسبق خلالد 
ان اخرج عددا من املسلسالت السورية ذائعة 
الصيت لعل ابرزها مسلسل »حمام القيشاني« 
الذي تناول ما يعرف بفترة االنقالبات العسكرية 

في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.
وكتب سيناريو وحوار احللقات الكاتب منيف 
حسون مبشاركة نحو 90 ممثال سوريا سيقومون 
بأداء ادوار الشخصيات التي ستختلف دراميا 

من حلقة الى اخرى.
وس���تقارب القصص الفترة املمتدة ما بني 

القرن املاضي  االربعينيات والس���تينيات من 
على ش���كل حلقات متصلة منفصلة وبوجود 
عدد كبير من املمثلني الس���وريني منهم: باسل 
خياط � محم���د حداقي � س���ليم صبري � رنا 
ابيض � رندا مرعش���لي � دين���ا هارون � دينا 
اجلندي � توالي ه���ارون � محمد خير اجلراح 
� سمر سامي � جهاد عبدو � زهير عبدالكرمي � 
عبدالفت���اح مزين � نوار بلبل � وفاء موصلي � 
بش���ار اسماعيل � نزار ابو حج��ر � عدن�ان ابو 
الشام���ات � هيثم اجلبر � محس���ن عبداحلق � 

عبير شمس الدين وأخرين.
وسيع��رض املسلسل فور االنتهاء من عمليات 

املونت���اج عل��ى القناة الفضائية السورية.

يستذكرون من خاللها شخصيات زكريا تامر

يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء«

 مخرج »حمام القيشاني« يبدأ »أقاصيص مسافر«

الكندري يتألق بـ »فالشاته« في »اربح مع زين« 

رنا ابيض

نهلة تدير الكاميرا بجانب لطيفة

لطيفة والعمران في دبي لطيفة في كليب »كل واحد«

مفرح الشمري
يواص���ل البرنامج اليومي »اربح مع زين« الذي يبث عبر اثير 
كويت FM تق���دمي جوائزه القيمة وفقرات���ه املتميزة التي جذبت 
املستمعني من خالل االسلوب الش���يق للمذيعة حبيبة العبداهلل 
واالعداد املتمكن لعلي حيدر واالخراج لنايف الكندري، حيث قالت 
إحدى املتصالت ألسرة البرنامج ان أمل حياتها كان ان تشارك في 
البرامج التي تبثها »كويت FM« وحتقق هذا األمل من خالل »اربح 
مع زين« بعدما بعثت له ب�»مسچ« واحد فقط وردت عليها املذيعة 
حبيبة ان هذا البرنامج منهم وإليهم خاصة انه ال يحمل أي أسئلة 

تطرح على املشاركني فيه.

الفالشات

الفالشات التي يس���تخدمها املخرج نايف الكندري بني فقرات 
البرنامج جتد قبوال جيدا لدى املس���تمعني خاصة انها فالش���ات 
ممزوجة مبوسيقات غربية وشرقية وهندية تلفت انتباه كل من 

يستمع للبرنامج ألنها سر متيزه.
يذكر أن البرنامج برعاي���ة »األنباء«و »زين« و»منتزه خليفة 
السياحي« و»سوكر سبورت سنتر« و»اجلوثن غاليري« و»ايه ون 
لتأجير السيارات« و»مطعم سيبريز بفندق سفير انترناشيونال« 
و»شركة كون س���بت للهواتف« و»صالون كتوركت« وستنتهي 

مطلع الشهر املقبل

)فريال حماد(املخرج نايف الكندري

بيض الصعو يقصد به الشيء النادر 

الذي نسمع عنه وال نراه:

أ ـ نعم
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صورت لها 7 أغاني بالدوحة ودبي

نهلة: لطيفة صدمتني في كليب »كل واحد«

لنهلة:  لطيفـة 
عندك بلد زي دبي.. 
وتصوري برّه  ليش؟!

بشار جاسم
استطاعت في اآلونة األخيرة ان تفرض اسمها ضمن قائمة اهم 
املخرجني في الوط����ن العربي. هي بنت اإلمارات العربية املتحدة 
نهلة الفهد التي تعاونت مع العديد من املطربني منهم ديانا حداد 

ولطيفة التونسية وغيرهما من املطربني واملطربات.
نهلة انتهت مؤخرا من احدث ڤيديو كليب للنجمة لطيفة التونسية 
من ألبومها اخلليجي األخير »أحتدى« في أغنية »كل واحد« وهي 

من كلمات الشاعر الكويتي علي الفضلي وأحلان الفيصل.
»األنباء« دردشت مع الفهد وإليكم التفاصيل:

مبروك يا نهلة على الكليب اجلديد.
اهلل يبارك فيك، واحلمد هلل ردود األفعال كانت رائعة، والكليب 
»كل واحد« من اجمل األعمال التي أخرجتها واألقرب لي، وبصراحة 
حبيت األغنية اكثر بعد تصويرها، وبالذات وانا في مرحلة املونتاج 
وتهت في اختيار اللقطات، خصوصا بتناغم إحساس لطيفة وهي 

تؤدي األغنية مع كل مشهد، وبصراحة صدمتني.
وليش مت التصوير في دبي.. هل ألنچ بنت هذا البلد؟

لطيف����ة كانت تقول لي: عندك بلد زي دبي وتروحي تصوري 
برّه ليش؟ وبالعكس انا س����عيدة جدا للصورة التي أظهرت فيها 
مدينتي دبي بعمرانها وتطورها وجمالها بالڤيديو كليب ونفس 
الش����ي لطيفة منبرهة سواء ببرج خليفة او املترو وأغلب معالم 

دبي.
شلون مت التعارف بينك وبني لطيفة؟

مت التعارف بيننا من قبل 3 سنوات تقريبا وأبدت لطيفة إعجابها 
بعمل تراثي ش����عبي صورته في دبي ووقتها طلبت مني لطيفة 
تصوير كليب »صد وبعاد« وهي من كلمات سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأحلان فايز السعيد، خصوصا ملا 
التقيت لطيفة في اكتوبر 2008 في مهرجان أبوظبي للس����ينما، 
وبالفعل صورناها وانصدمت من حماسها وحبها للشغل ما شاء 

اهلل عليها.
وبعد »صد وبعاد« استمر التعاون بينكم؟

اي نعم، بعدها قالت لي خلينا نصّور أغاني من األلبوم املصري 
وبالفع����ل صورت لها اغنية »لو فاكر« وانا اعتبرتها نقلة نوعية 
لي، خصوصا انها أول اغنية مصرية أخرجها وبعدها صورت لها 

اغنية »سبني شوية« في احدى املزارع الفاخرة باإلمارات.
وأيض��ا صورت لها أغني��ة »روحي بترد في��ا« للطيفة وللحني ما 

شفناها.
بالفع����ل بس راح تعرض عن قريب، وص����ورت هاألغنية في 
س����وق واجف في الدوحة بطلب من لطيفة نفس����ها ألنها تعشق 
التراث، وتضي����ف وايضا صورنا اغنية انا عارفة في مش����روع 

اللؤلؤة بالدوحة.
و»مملوح«،؟

»مملوح« صورناها في صحراء دبي واحترنا بصراحة ش����نو 
نص����ور باأللبوم اخلليجي لكن وقع االختيار على أغنية مملوح، 

وحاليا كل الناس حابني تصويرها واحلمد هلل.
واملشاريع الياية وين؟

إن شاء اهلل نبيكم في الكويت ونصور »تضحك«.


