
الفنية الخميس
13  مايو 2010

ممثل���ة كان عنده���ا »أمل« 22
انه اخته���ا املمثلة حتس فيها 
وبظروفها الصعبة اللي تعيشها 
ب���س املها خاب الن���ه اختها 
اناني���ة ما تفكر اال بنفس���ها.. 

اهلل يعينچ!

أنانية
ف���ي محطة  مق���دم برامج 
فضائية كله يصارخ ويضحك 
في طرح اسئلته على املشاهدين 
 يعني االخ مس���وي س���تايل 
 ح�����ق روح���ه ف���ي التقدمي.. 

واهلل عيب!

ستايل
برنام����ج ثالث����ة ف����ي ثالث����ة 
التلفزيوني فكرته قدمية ومستهلكة 
من اي����ام الثمانيني����ات ما ندري 
التلفزيون  ليش املس����ؤولني في 
ما يطورون في برامجهم.. سؤال 

بحاجة الجابة!

قديمة

»دبكة« دارين حدشيتي مع »أحلى شباب«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

انهت الفنانة دارين حدشيتي 
تسجيل اغنية »احلى الشباب« 
والت���ي كت���ب كلماتها الياس 
ناصر ولحنها ج���ورج كرم، 
ومن المتوقع ان تصور على 
طريقة الڤيدي���و كليب خالل 
االس���بوعين المقبلين، وهي 

باللهجة اللبنانية التي تعكس 
الرقص والدبكة، يذكر  اجواء 
ان االغنية ستشكل عودة الى 
دارين حدش���يتي لهذا اللون 

الغنائي.
انهت  ومن ناحي���ة ثانية 
ايضا تسجيل اغنية »فلسطين« 
الوطنية وهي من كلمات وألحان 

ياس���ر جالل وتوزيع بودي 
نع���وم، وتأتي ه���ذه االغنية 
ضمن سلسلة من االغاني التي 
الفنان���ة للعديد من  خصتها 
الدول العربية بينها الكويت.

كما تس���تعد دارين لجولة 
غنائية تشمل االمارات والكويت 

واالردن.

أقام ندوة نقاشية حول واقع اإلنتاج اإلعالمي المّوجه إلى الشباب

اتحاد اإلذاعات العربية كرّم اإلعالميين المبدعين في »الدانة«
ضمن اخلارطة البرامجية العربية، 
بأي مضامني معرفية؟ وهل واكب 
هذا االنتاج االعالمي املوجه الى 
الش���باب كما ومضمونا رغبات 
هذه الشريحة االجتماعية؟ وهل 
جنح االعالم العربي بشقيه العام 
واخلاص في التوفيق بني البعدين 
االبداعي والتقن���ي والتجاري؟ 
وما الس���بيل للنهوض باالنتاج 
االعالمي العربي املوجه للشباب 
جلعله يتسم بالتنوع في املضامني 

والقدرة على شد االنتباه؟
وأنهوا نقاشهم بضرورة ان 
يتم االهتمام بصورة أكبر بفئة 
الشباب وان يتم تخصيص قنوات 
تناقش قضاياهم بعمق بعيدا عن 
التي تنتهجها برامج  السطحية 

تلفزيون الواقع.
تال ذل���ك تك���رمي نخبة من 
املبدعني وهم:  الكبار  االعالميني 
احمد عبدالعال، احمد سالم، حسن 
مال علي، سلوى حسني، جاسم 
شهاب، ماجد الشطي، واالعالمي 
الراحل علي  الكبي���ر  والفن���ان 
الفنان  الى  املفيدي، باالضاف���ة 
القدي���ر منصور املنصور، وعن 
االعالميني الشباب االعالمي الزميل 
احمد الفضلي الذي برز في تقدمي 
البرامج، خصوصا السياسية على 
قناة »سكوب« ونال إعجاب اجلميع 
للقضايا املهمة التي يناقشها في 

برنامجه »مع التقدير«.
يذك���ر ان الندوة النقاش���ية 
حت���دث فيها كل من د.يوس���ف 
الفيلكاوي رئيس قس���م االعالم 
بجامعة الكويت ود.علي القاسم 
الشعبي رئيس قسم االعالم جامعة 
االمارات ود.حسني مكاوي وكيل 
كلي���ة االعالم جامع���ة القاهرة، 
ومظهر احلكيم أمني س���ر جلنة 
صناعة السينما في دمشق وخالد 
ادنون مقدم برامج بالقناة الثانية 

املغربية.

حاجي���ات جمهور املش���اهدين 
وتوقعاته. 

إنتاج إعالمي

وش���ددوا على ان هذا الطرح 
من شأنه أن يجرنا الى محاولة 
التع���رف عل���ى واق���ع البرامج 
التلفزيونية املوجهة للش���باب 

أهميته من أجل مواجهة التدفق 
االعالمي الغربي الذي ال يخلو من 
انعكاسات سلبية على املشاهد 
بصف���ة عامة والش���باب بصفة 
خاصة، ومحاولة لتطوير حجم 
االنتاج على الصعيدين الوطني 
الذي قد يساعد على  واالقليمي 
اثراء التص���ور واالبداع ويلبي 

تخصيص ندوة ضمن انش���طة 
العليا لالنتاج االعالمي  اللجنة 
العرب���ي ف���ي اجتماعها احلادي 
عشر تتمحور حول: واقع االنتاج 
االعالم���ي العرب���ي املوجه الى 
الشباب وسبل تطويره. مشددين 
على ان ذلك سعي وراء الوقوف 
على واقع ه���ذا االنتاج ولرصد 

خاصا لالنتاج االعالمي املوجه 
الى الشباب؟ خاصة اذا علمنا ان 
االنتاج االعالمي اليوم أصبح يعد 

نشاطا اقتصاديا وجتاريا.
انه انطالقا من  الى  واشاروا 
هذه االشكالية وانسجاما مع اعالن 
سنة 2010 سنة دولية للشباب 
ارتأى احتاد اذاعات الدول العربية 

وتلفزيون االنترنت وتلفزيون 
الهات���ف اجلوال وتأثير كل هذه 
الوس���ائط على بني���ة فضاءات 
التنش���ئة االجتماعية وشبكات 
العالقات، انطالقا من هذا الطرح 
ميكننا ان نتس���اءل: هل أعدت 
قواتنا العدة ملواجهة هذا التطور 
بشكل عام؟ وهل تولي اهتماما 

تأثيره في توجيه���ه وتوعيته 
وتثقيفه، حي���ث أصبح االعالم 
الشبابي ضرورة حتمية خاصة 
في ظ���ل تطور مفه���وم االعالم 
اجلديد، وتكنولوجيات االتصال 
وم���ا أحدثته من وس���ائط بث 
جديدة تشمل: التلفزيون الرقمي 
والتفاعلي والڤيديو عند الطلب 

عبدالحميد الخطيب
حتت رعاية وزير النفط ووزير 
االعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
أقيم���ت صباح امس ف���ي قاعة 
»الدانة« بفن���دق »هوليداي ان« 
الساملية ندوة نقاشية حول واقع 
االنتاج االعالمي املوجه الى الشباب 
وسبل تطويره، وذلك بحضور 
عدد من االعالميني واملهتمني بهذا 
اجلانب، حيث تناولت عدة محاور 
أبرزها االعالم السمعي والبصري 
التعام���ل مع قضايا  ودوره في 
الش���باب العربي وفرص تعزيز 
التعام���ل مع قضايا  االعالم في 
الراهنة مع  الشباب واملتغيرات 
احملافظة عل���ى الثقافة والهوية 

العربية.

تنشئة اجتماعية

وأكد احملاورون ان الش���باب 
يش���كل القاعدة العريضة للهرم 
البلدان  الى  السكاني بالنس���بة 
العربي���ة وبالتالي فإن االهتمام 
بالش���باب واملراهق���ني يجب ان 
يأتي ضمن اهم اولويات التنشئة 

االجتماعية.
وأضافوا ان القول بأن االعالم 
الي���وم يش���كل عص���ب احلياة 
املعاصرة كالم تكرر كثيرا، وقالوا: 
ف���ي عصر طابعه  نحن نعيش 
الغالب هو انتشار البث االعالمي 
وتوسع مدى هذا االنتشار على 
مستوى كوكبنا، فاالعالم اليوم 
جتاوز احلدود وتخطى املسافات، 
بل قفز حتى على شروط الواقع 
االجتماع���ي والقي���م والثوابت 

الثقافية.

تنامي الوعي

وتابعوا: ففي ظل تعدد القنوات 
والبرام���ج املوجه���ة مبختلف 
مضامينها وتنامي الوعي بأهمية 
االعالم في حياة الشباب ومدى 

دارين حدشيتي

الميتا فرنجية تنضم لفريق »الحارة«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تزخر رزنامة الميتا فرجنية بأكثر من عمل درامي ستطل به في 
شهر رمضان املقبل، هذا اضافة الى خوض الميتا جتربة التقدمي بعد 
ان ُعرض عليها تقدمي برنامج »توك � شو« من قبل شاشة مصرية 

ستبصر النور قريبا.
الى ذلك من املتوقع ان تش����ارك الميتا في املسلسل الرمضاني 
»احلارة« الذي يخرجه سامح عبدالعزيز وهو بطولة احمد فلوكس 
ونيللي كرمي. ويدور املسلس����ل في بيئة ش����عبية، وتعتبر الميتا 
العنصر الوحيد الذي يجس����د دورا معاص����را لتطل كفتاة جامعية 
متضي القس����م االكبر من وقتها تتصفح الفيس بوك وتقع في حب 
شاب تكتشف الحقا انه تعرف اليها بهوية مزيفة، حيث اوهمها انه 

ابن عز لكنه ليس سوى شاب يقطن في حارة شعبية.
هذا، وس����تطل الميتا ايضا في رمضان املقب����ل في عمل درامي 
تعرضه شاشة »أبوظبي« حيث ستتزوج الميتا من املمثل السوري 
تيم حسن في الدراما السورية التي ستعرضها القناة واملسلسل من 
انتاج رامز الفرا. وس����يتم تصوير العمل بني سورية وڤيينا حيث 
جتسد الميتا شخصية سيدة أعمال متلك شركة، وتتعرف الى شاب 

سوري باحث عن وظيفة.
كما ستطل الميتا في رمضان املقبل ايضا عبر مسلسل تاريخي 
كوميدي رمضاني مع املمثل اش����رف عبدالباقي بعنوان »مش ألف 
ليلة وليلة« ومسلس����ل تاريخي آخر، حيث البطولة لرجل يجسد 

دور معاوية بن أبي سفيان الذي ستؤدي دور زوجته.

الميتا فرجنية

جانب من املكرمني احملاورون أثناء الندوة النقاشية
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