
الفنية االربعاء
12  مايو 2010

ممثلة »فرحانة« انه احد املخرجني 34
في التلفزيون يبيها تقدم برنامجه اللي 
مادته أرشيفية، صاحبتنا ماصدقت خبر 
قاعدة تطرش مسچات حق الصحافة 
علشان ينشرون هاخلبر.. شدعوة راح 

تقدمني برنامج أوبرا صچ اي شي!

كومبارس مسوية نفسها 
جنمة النجوم هاأليام تقول 
انه محطة  حق رفيچاته���ا 
تلفزيونية خليجية »نادتها« 
علشان تسوي برنامج كاميرا 

خفية.. اهلل يشفي!

المذيعة والممثلة زينة كرم

أرشيف كاميرا
رئيس قسم مبعهد املسرح بعدما 
قابلته جلنة اختيار العميد قالهم انه 
يبي يطور حال املعهد إذا فاز باملنصب 
ويخلي الدراسة فيه الكترونية ألنه 
مستواه التعليمي العالي بيخلي ينجح 

بهالشي.. احلمداهلل والشكر!

إلكترونية

املخرج أحمد يعقوب املقلة املؤلف جمال سالم

عبدالناصر الزاير

القاهرة ـ سعيد محمود
تسبب سفر الفنان عمرو سعد الى الغردقة الستكمال تصوير فيلم 
»أسوار القمر«، في تعطيل املشاهد االخيرة من فيلم »عذرا للكبار فقط« 
وهو ما أثار فريق العمل الذي يسعى لالنتهاء من الفيلم بأسرع وقت 

حتى يلحق باملوسم الصيفي.
كان من املقرر ان ينهي عمرو سعد مشاهده أوال بفيلم »عذرا للكبار 
فقط« ولكن استئناف طارق العريان املفاجئ لفيلم »أسوار القمر« الذي 
تعطل تصويره أكثر من، جعل عمرو سعد يطير الى الغردقة النهاء 

مشاهده في الفيلم، خاصة انه يشارك منى زكي البطولة.

مفرح الشمري
أكدت املذيعة واملمثلة زينة كرم ل� »األن����باء« 
أن اعتذارها عن مواصلة تقدمي برنامج »مسائي« 
الذي يبثه تلفزيون »ال���راي« تقبله مدير عام 
تلفزيون »ال���راي« الزميل يوس���ف اجلالهمة 
بصدر رحب خاصة أنها تكن كل احترام وتقدير 
ألسرة البرنامج التي كانت متعاونة معها ألبعد 

احلدود.
وأضافت ك���رم املتواجدة حالي���ا في مملكة 
البحرين الش���قيقة من خالل اتصال هاتفي أن 
عق���د االتفاق املبرم بينها وبني املس���ؤولني في 
تلفزيون »الراي« يعطيها احلق في االعتذار اذا 
طلبت للمشاركة في عمل درامي وهو ما حصل 
معها حيث طلبها املخرج البحريني احمد يعقوب 
املقلة للمشاركة في عمله اجلديد »بنات آدم« الذي 
كتبه جمال سالم ويشارك فيه نخبة من جنوم 
اخلليج مثل النجم القطري عبدالعزيز جاسم 

والبحرينية هيفاء حسني وآخرين.
وقالت: بعدما وصلني النص 
وقرأته بتمعن قررت املشاركة 
جلمال النص املكتوب الذي 
يتعرض لشرائح عديدة في 
املجتمع، وبعدها عرضت 
رغبتي في االعتذار عن 
االستمرارية في برنامج 

»مس���ائي« للمس���ؤولني في »الراي« الذين لم 
ميانعوني في ذلك خاصة أن العقد واضح وصريح 

بيني وبينهم.
وأش���ارت الى أنها تتواجد حاليا في مملكة 
البحرين الشقيقة لتصوير دورها الذي سيكون 
مختلفا عن دورها في مسلسل »نور عيني« الذي 
حققت فيه جناحا كبيرا في عيون املش���اهدين، 
مشيرة الى انها ال تريد اإلفصاح عن دورها حتى 
يكون مفاجأة جلمهورها خاصة ان فريق عمل 
»بنات آدم« حريصون على تقدمي عمل فني يشار 

إليه بالبنان في شهر رمضان املقبل.
ت����عاونها م���ع املخ���رج  ومتن�����ت ك���رم 
الب����حريني احمد املقلة م���ن خالل هذا العمل 
حي���ث تعتبره اضافة كبيرة ملش���وارها الفني 
القصير ألنه من املخرجني املميزين في الساحة 

اخلليجية.
وعن احتمالية عودتها لبرنامج »مس���ائي« 
بعد االنتهاء من تصوير »بنات آدم« قالت: لكل 
حادث حديث خاص���ة ان عندي عمال فنيا آخر 
مغايرا عن هذا العمل سأشرع في تصويره بعد 

االنتهاء من تصوير »بنات آدم«.
ومتن���ت املذيعة واملمثلة زينة كرم ألس���رة 
برنامج »مسائي« كل جناح وتوفيق خاصة ان 
البرنامج يتن���اول العديد من املوضوعات التي 

تهم الشارع الكويتي.

دمشق ـ هدى العبود
يواصل املخرج السوري 
البن���ي عمليات  مأم���ون 
تصوير النسخة اجلديدة 
من مسلسل مرايا على أن 
تبدأ عمليات املونتاج في 
األيام القليلة املقبلة. ويعود 
مسلس���ل مرايا في العام 
2010 حتت إشراف جنمه 
األوحد ياسر العظمة بعد 
توقف استمر نحو أربعة 
أعوام حيث أخرج هشام 
شربتجي النسخة األخيرة 

عام 2006.
وحقق »مرايا« جناحا 
باهرا في العقدين األخيرين 
من القرن الفائت وتعرض 

أجزاء مرايا القدمية واحلديثة على العديد من الفضائيات العربية 
حتى اليوم، وملسلس���ل مرايا حضور قوى مميز يترقبه املشاهد 
العربي في كل مكان وخاصة لتن���وع قصص وحكايات احللقات 
واألجزاء إذ عرضت أجزاء مرايا منذ انطالقتها في عام 1982 وحتى 
اليوم عشرات بل عشرات العشرات من القصص واحلكايات بأسلوب 
كوميدي ناقد س���اخر جميل وضع املسلسل على قمة املسلسالت 
الكوميدية العربية. ويصر العظمة الذي بدأ بتقدمي مرايا منذ العام 
1982 على عدم عرض املسلس���ل على الشاشات احمللية والعربية 
خالل ش���هر رمضان املقبل بحثا عن فرصة عرض ال تزدحم فيها 

الفضائيات بعشرات املسلسالت العربية.
وخالل فترة االنقطاع السابقة سعى العظمة إلى تصوير عمل 
بعنوان »رجل األحالم« كان سيقوم ببطولته املطلقة إال أن الظروف 
اإلنتاجية منعته من ذلك كما عمل على كتابة نص مسرحي كوميدي 

لم يجد هو اآلخر طريقه إلى النور.

أكد مراقب التخطيط والبرامج في مؤسسة 
االنتاج البرامجي املشترك ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية عبدالناصر الزاير ان 
املؤسسة فرغت من اجناز عدد من البرامج 
االذاعية اجلديدة التي أقر انتاجها مجلس 
ادارة املؤسسة، والتي تسلط الضوء حول 
جملة من القضايا واالجنازات في مسيرة 
االنس���ان اخلليجي، وم���ن بينها برنامجا 
»مساجد لها تاريخ« و»نساء خليجيات«.

وفي حديثه عن برنامج »مس���اجد لها 
تاريخ« قال الفن���ان االعالمي عبدالناصر 
الزاير: يتناول البرنامج عمارة املساجد في 
دول مجل���س التعاون اخلليجي، وتتكون 
حلقات البرنامج من 12 حلقة بواقع مسجدين 
لكل دولة من الدول الست، مدة كل حلقة 15 
دقيقة، البرنامج من إعداد أسامة الشطي، 
واخراج جناة حس���ني، ومت التسجيل في 
استديوهات املؤسس���ة بإشراف م.جاسم 
املوسوي وجمشيد شهزاد، مونتاج واخراج 
منفذ محمد الزاير وقام بتقدمي البرنامج كل 
من الفنان خالد املفيدي وحس���ن ابراهيم 
وعبدالناصر الزاير وأوس الشطي ومحمد 
العلوي وحمد أش���كناني ومن السعودية 
احمد احلس���ن ومن سلطنة عمان عابدين 

البلوشي.
ويتحدث مراقب التخطيط والبرامج عن 
البرنامج االذاعي اجلديد »نساء خليجيات« 
قائال: يتناول البرنامج السيرة الذاتية ألهم 
س���يدات املجتمع اخلليجي وأبرز املواقف 
املؤثرة في حياتهن سلبا او ايجابا والتي 
ساهمت في مسيرتهن العلمية واألسرية، 
اي نقطة التحول التي ساهمت في بلورة 

ش���خصيتهن، هذا البرنام���ج الهدف منه 
التعريف بالشخصيات التي مت اختيارها.

أي مبعن���ى آخر لقاء مع الش���خصية 
والتطرق الى اهم احملطات في حياتها والتي 
ساهمت في تدعيم خطواتها والشخصيات 
األخرى الالتي تأثرت بها او بعض الطلبة 

الذين تتلمذوا على يدها وتأثروا بها.
الزاير: البرنامج يعتبر من  ويستطرد 
البرامج التوثيقية لهذه الشخصية لتكون 
بحياتها وكفاحها قدوة للشباب، البرنامج 
يس���تضيف مجموع���ة من الش���خصيات 
املتمي���زة م���ن دول املجل���س فمثال دولة 
االمارات العربية املتحدة د.ليلى العوضي 
اول اماراتية تتخصص في مجال اجلراحة 
املنتخبة في املجلس  العامة، والعض���وة 
الوطني االحتادي د.أمل القبيسي، والشيخة 
د.هند القاسمي ومن سلطنة عمان املكرمة 
منى بنت محفوظ املنذرية ومن دولة قطر 
د.نور املالكي رئيس املجلس األعلى لألسرة، 
وعضو املجلس البلدي ش���يخة اجلفيري 
وآمال املناعي مدير عام دار االمناء االجتماعي، 
ومن الكويت د.معصومة املبارك نائبة في 
مجلس األمة، البرنامج من اعداد جناة حسني 
وحنان دشتي وفاطمة اليزدي ومن اخراج 

جناة حسني.
وفي ختام تصريحه اك���د عبدالناصر 
الزاير ان اخلطط االنتاجية في مؤسس���ة 
االنتاج البرامجي املشترك تذهب في اجتاهات 
متع���ددة من اجل اث���راء االعالم اخلليجي 
املشترك بني الفضائني االذاعي والتلفزيوني 
ضمن استراتيجية خطتها قيادات اإلعالم 

في دول املنطقة.

ياسر العظمة

العقد المبرم بينها وبين تلفزيون »الراي« يعطيها الحق في المشاركة

نص »بنات آدم« يخطف زينة كرم من »مسائي«

كرم ونواف في أولى حلقات »مسائي« مع الشيخ أحمد الفهد

عمرو سعد يعطل »للكبار فقط«

»مرايا« 2010 جاهز
ولن ُيعرض في رمضان

عمرو سعد

الزاير: جديد مؤسسة اإلنتاج المشترك »نساء خليجيات«


