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املعدين في التلفزيون 
مستائني من تعامل مراقبة 

الكاميرات احملمولة اللي 
ما تنفذ أوردراتهم، وإذا 

استفسروا عن السبب قالوا 
عندنا ضغط.. 

عيل ليش تاخذون األوردر!

ممثلة خرجت عن طورها بعد 
ما طلب منها مخرج عملها 

اليديد االلتزام بالنص وعدم 
االرجتال حتى ال توهق املمثل 

اللي چدامها.. 
اهلل يعينچ على چذي مخرجني!

ممثل نسي فضل أحد 
املنتجني عليه وطلب مبلغ 
كبير للمشاركة في عمله 

اليديد مع انه حلقات العمل 
تنعد على األصابع.. 

صچ منكر حسنة!

كاميرات

التزام

فضل

أحيت املطربة املغربية جنات 
مساء األحد املاضي الليلة الثالثة 
مبهرجان »موازين«، واستقبلها 
جمهور احلفل بــــ »الزغاريد«، 
وســـط أجواء احتفالية مميزة 
عكست حماس محبيها لصوتها، 
حيث وصلت أعداد اجلمهور الى 
أكثر من 20 ألف شخص، ويعتبر 
هذا هو احلفل األول جلنات في 
مســـرح مفتوح باملغرب، بعدما 
الفنية في  اقتصرت مشاركاتها 

املغرب على احلفالت اخلاصة.
وتلحفت جنات بعلم بالدها 
الشـــديد  التأثر  وظهر عليهـــا 
باستقبال اجلمهور لها، وعبرت 
عن سعادتها قائلة: »لم أكن أتخيل 
أنني ســـألقى هذا الترحاب، لقد 
فاجأمتونـــي، ألنكـــم حتفظون 
كل أغنياتـــي، حقيقـــة أعجـــز 
عن التعليق، أنـــا اليوم أمامكم 
ومستعدة ألن أغني كل ما تريدون 

من أغان«.
وأطلت الفنانة املغربية املقيمة 
في مصر مرتدية القفطان املغربي 
خالل السهرة، وأمتعت جمهورها 
الذي زاد عدده على 20 ألف متفرج 
مـــن مختلف األعمار، وفق بيان 

اللجنة املنظمة.

انتهت الفنانة الشابة ساندي 
من تسجيل أغنية »محبطة«، 
وهي من كلمات الشـــاعر أمير 
طعيمة، وأحلـــان رامي جمال، 
وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعتبر 
أغنية »محبطة«، حسب موقع 
»الصنارة«، أولى أغنيات ألبومها 
اجلديد »قد التحدي«، وذلك بعدما 
كانت قررت االبتعاد عن تقدمي 

فكرة امليني ألبوم نهائيا.
يذكر ان ساندي قدمت فكرة 
جديدة في ألبومها السابق »قد 
التحدي«، وهي عبارة عن ألبوم 
كامل، يتكون مـــن 9 أغنيات، 
سيتم طرحها في األسواق على 
جزأين بعنوان األلبوم نفسه. 
وطرحت ساندي »التحدي« مع 
بداية هذا العام، وتستعد حاليا 
لتصوير أغنية »محبطة« في 

ايطاليا خالل هذا الشهر.

مغاربة يستقبلون 
جنات بـ »الزغاريد« 

في »موازين«

ساندي 
»محبطة« وتسافر 

إلى إيطاليا

جنات

ساندي

»أساسيات فن اإلضاءة« 
في ورشة نادي السينما

كارول سماحة تروج 
لـ »الشحرورة« في شوارع بيروت

ضمن انشـــطة نادي الكويت للسينما، تبدأ االحد املقبل 
ورشة اساسيات فن االضاءة للسينما والتلفزيون، ويشرف 
على الورشة ويحاضر فيها الفنان ياسر املسلمي، تتضمن 
احملاور الرئيسية للدراسة في الورشة مقدمة عن فن التصوير، 
ونظريات االضاءة واللون في السينما والتلفزيون، ومدارس 
التعبير اجلمالي، وكيفية معاجلة الوجه البشري، وطبقات 
االضاءة واهميتها في التعبير الدرامي، هذا غير التدريبات 
اخلاصة باجلانب العملي. والفنان ياســـر املسلمي حاصل 
على بكالوريوس في التصوير الســـينمائي والتلفزيوني، 
وعمل كمدير تصوير بقطـــاع االنتاج بالتلفزيون املصري، 
ومديـــر اضاءة في تلفزيون الكويت ثم تلفزيون الراي، كما 
عمل كأســـتاذ زائر في كلية التربية االساسية وباالكادميية 
الدولية لالعالم وللمحاضر العديد من االعمال السينمائية 

والتلفزيونية. 
اجلدير بالذكر ان نادي الكويت للسينما اقام من قبل ثماني 
ورش سينمائية في مختلف عناصر الفيلم حاضر واشرف 
عليها نخبة من اهم السينمائيني العرب مثل: اسد فوالدكار 
وسعيد شيمي ومحمد خان ونور الشريف واسامة ابوطالب 
وعامر الزهير، وتأتي ورشـــة االضاءة ضمن برنامج خاص 
للورش السينمائية يتضمن اقامة ثالث ورش في التصوير 

واملكياج والنقد السينمائي.

قامت الفنانة كارول ســـماحة بعمل جولة في شـــوارع 
وسط العاصمة اللبنانية بيروت للترويج ملسلسلها اجلديد 
»الشحرورة« حيث ستقوم بتوزيع صور فوتغرافية ملشاهد 
العمل على اجلمهور، وكانت كارول سماحة قد انتهت مؤخرا 
من تصوير مشاهد العمل بشكل كامل في مسرح بيت الدين 
في بيروت. املسلسل من اخراج أحمد شفيق وسيناريو وحوار 
فداء الشندويلي ويتناول سيرة حياة الفنانة القديرة صباح، 
كارول اعتذرت ايضا مؤخرا عن املشاركة في اوبريت »بكره« 

.Quincy Jones الذي يضع أحلانه املوسيقي العاملي
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

ياسر املسلمي

كارول سماحة في دور »الشحرورة«

تسعى لترك أثر بني بنات جيلها

مها محمد: ماذا أفعل.. أحب زوجي لكنه ال ينجب؟

الفنانــــة مها محمد  تواصل 
نشاطها الفني حيث تشارك في 
مسلسل »الدخيلة« للمنتج باسم 
عبداألمير، تأليــــف عبدالعزيز 
احلشاش، والذي سيعرض خالل 
شهر رمضان املبارك ومازال العمل 
في طور التحضير، على أن يبدأ 
القليلة  األيــــام  التصوير خالل 

املقبلة.
من جانب آخر، عبرت مها عن 
سعادتها بتجربتها وردود األفعال 
االيجابية التي تعرض حاليا على 
الـ »إم بي سي«، من خالل مسلسل 

في عكــــس الواقــــع والتصرف 
داخل نطاقه، ولكن في أن يؤثر 
فيمن حوله، مؤكدة أنها ترغب 
في أن تترك أثــــرا في بنات هذا 
اجليل والالتي تعتبر هي واحدة 
منهن، لذلك تكون حذرة جدا في 
اختيارها ألدوارها حتى تتناسب 

مع العادات والتقاليد.
اجلديــــر بالذكــــر ان الفنانة 
مها محمد أكدت اتفاقها مع أحد 
املنتجني للتصدي لتجربة التقدمي 
الــــذي عبرت عنه  التلفزيوني 

بقولها انه عشقها األول.

الطوالة، وتشارك في بطولته مع 
الفنانني حسني املنصور وهدى 
حسني، إضافة الى لطيفة املجرن، 
وزينة كرم، وشوق، ومن سورية 

طارق مرعشلي، وهبة نور.
وحول دور الفنان في مجتمعه 
شددت مها محمد على ضرورة 
الفنان مرآة للمجتمع  ان يكون 
الذي هو جزء منــــه، وأن يعبر 
عن مشاكله ويعكسه في األعمال 
التي يشارك فيها، لذلك ال يصح 
أن يخرج عن هذا املجتمع ويحلق 
بعيدا، كما أن دور الفنان ليس 

»احلب ال يكفى أحيانا«، مؤكدة 
انها تعود من خالل هذا املسلسل 
الى أجواء الرومانسية الهادئة، 
وتلعب فيه دور امرأة تعشــــق 
زوجها وجتمعهمــــا قصة حب 
كبيرة، ثم تكتشف أن زوجها ال 
ينجب فتتحول احلياة الزوجية 
الهادئــــة إلى صــــراع بني احلب 
والرغبة في اإلجناب والتعبير 
عن املشاعر الطبيعية ألي امرأة 
ممثلــــة فــــي األمومة، بحســــب 
»إيالف«، واملسلسل من إخراج 
محمد الطوالة، وإنتاج عبدالعزيز 

..وفي أحد أعمالها الفنية مها محمد

تضع توأمها األسبوع املقبل في مصر

برنامج أصالة خارج خارطة رمضان 
والديكور نسخة من منزلها الزوجي

تضع الفنانة اصالة نصري 
االسبوع املقبل توأمها في مصر 
بخالف االنباء التي أكدت سفرها 
الى أميركا، وكانت أصالة اجنزت 
تصوير أربع حلقات وهي حامل 
من برنامجها »مع أصالة« التي 
تخوض من خاللـــه جتربتها 
االولى مـــع التقدمي وكان اطل 
طارق العريان وهو مخرج في 
دردشة مع صحيفة »املصري 
اليوم« القاهرية، مشيرا الى ان 
البرنامج لن يجد طريقا له في 
الفضيل، وقال: أرفض  الشهر 
حرق البرنامج خالل شهر واحد 
وأفضل عرضه بشكل أسبوعي 
نظرا لضخامة االنتاج ودسامة 

احللقات.
 وفـــي الوقت الـــذي اعلن 
فيه العريـــان عن تلقيه لعدة 
أكثر مـــن قناة  عروض مـــن 
فضائية لعرضه لكنه يفاضل 
بينها حاليا، تردد في بيروت 
ان العريان فشل في تسويقه 
لقناة الـ »ام.بي.سي« لعرضه في 
رمضان. وكانت اصالة صورت 
حلقات جمعتها مع امللحن أحمد 
سعد، ويتوقع أن يطل في أكثر 
من حلقة نظـــرا الى الصداقة 
التي جتمعهما، وجمعت احللقة 
االولى أصالة وفريق »بساطة« 
الذي حتبه الفنانة، أما احللقة 
الثانية فاستقبلت فيها كال من 

الى مـــكان لم يرســـمه فريق 
االعداد، فجاءت االحاديث دسمة، 
خصوصـــا ان صداقة تربطها 
بكثير مـــن الضيوف وتعرف 
عنهم عددا من االسرار واخلفايا، 
وهي ملمة بكثير من خفايا الفن 

ومشكالته.
البرنامـــج في  ويتطـــرق 
عدد من الفقرات الى كثير من 
املوضوعات، منها ما آلت اليه 
انهيار  أحوال املوســـيقى من 
واســـباب ذلـــك، والقضايـــا 
واملشـــكالت التـــي يعانيهـــا 
الضيوف في حياتهم العملية 
الفنية، وسنشـــاهد الضيوف 
السياســـة  آراءهم في  يبدون 
والظروف التي متر بها البلدان 
العربية من احتجاجات وثورات 
شـــعبية. ويفصل بـــني فقرة 
وأخرى وقضية وأخرى محطة 
غنائية يقدمها الضيوف الذين 
يحمل بعضهم اآلالت املوسيقية 
اخلاصة به، حسب ما يجيد كل 

واحد منهم.
هذا، وستستكمل اصالة بعد 
الوالدة تصوير حلقات اخرى، 
ومت االتفـــاق مع عدد كبير من 
العربي، منهم  الوطـــن  جنوم 
محمد منير وحسني اجلسمي 
ونانسي عجرم على أن يحلوا 

ضيوفا على البرنامج.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

الضيوف بالراحة وكأنهم في 
ضيافة منزلها، كما أن الفنانة 
في جتربتها االولى وراء املذياع 
ظهرت على طبيعتها وخرجت 
عن نـــص االعـــداد وارجتلت 
الكثير من االسئلة و»نكهت« 
احلوار بتعابيرهـــا املعروفة 
»املهضومة والطريفة« وبلكنتها 
»السورية اللذيذة«، كما خرجت 
عن االسئلة املكتوبة، فحملت 
ضيوفها علـــى طاولة احلوار 

رامي صبري، وامللحن والفنان 
أحمد سعد، واملوزع املوسيقي 
فهد واملطرب مصطفى محفوظ، 
وفي احللقة الثالثة أطلت أنغام 

الى جانب أحمد سعد. 
واعتمد العريان في ديكور 
االستديو بحســـب معلومات 
خاصة بـ »األنباء« على ما هو 
مستنسخ من منزلهما الزوجي 
الذي يعرفه الكثير من ضيوف 
اصالة، لكي يشعر اصدقاؤها 

أصالة نصري

من خالل تعميم أصدره الوكيل ناصر الصفار

»املالية واإلدارية« تطلب من قطاعات وزارة اإلعالم 
أسماء موظفي املكافآت لالستغناء عنهم!

على الرغم من عدم قيام قطاع 
املالية واالدارية في وزارة اإلعالم 
بصرف رواتب العاملني على بند 
املكافآت أصدر الوكيل املســــاعد 
للشؤون االدارية واملالية ناصر 
الصفار تعميما لقطاعات وادارات 
وزارة االعالم قبل أيام يطلب فيه 
االسماء التي ميكن االستغناء عنها 
الذين  في قطاعاتهــــم وإداراتهم 
يعملون على بند املكافآت »دوام 
أول« باالضافة ألسماء املوظفني 
املعينني على بند املكافآت »دوام 
أول« وبيان مسمياتهم الوظيفية 
وأماكن عملهم ومؤهالتهم الدراسية 
ومدى حاجة إداراتهم الفعلية لتلك 
املؤهالت، وذلك بناء على توجيهات 
وزير اإلعــــالم وتوصيات جلنة 
امليزانيات واحلســــاب اخلتامي 
مبجلــــس األمة وجلنــــة مجلس 
الوزراء إضافة الى تقرير ديوان 
احملاســــبة حتى ال تقع الوزارة 
في مخالفات »حسب ما ذكر في 
التعميم«. وكشفت مصادر مطلعة 
لـ »األنباء« عن ان معظم العاملني 
على بند املكافآت »دوام أول« هم 
مجموعة كبيرة من املوظفني الذين 
يعتمد عليهــــم وتعميم كهذا من 
شــــأنه االخالل بالقــــدرة الفنية 

لكثير مــــن القطاعات البرامجية 
في التلفزيون ســــواء على املدى 
القصير أو املدى البعيد، مؤكدة 
أن هذا التعميم سيؤثر على برامج 
شــــهر رمضان املقبل، خاصة أن 
القطاع املالي واالداري في وزارة 
اإلعــــالم رفض عــــددا من برامج 
رمضان التــــي ينوي التلفزيون 
إنتاجها للشــــهر الفضيل بحجة 
مخالفتها للوائح، مع أن التلفزيون 
دأب منذ سنوات طويلة على إنتاج 
اليوميــــة والرمضانية  برامجه 
مبيزانيات خاصة خارج اللوائح 
القائمني  الالئحة لم تنصف  ألن 
على البرامج اليومية والرمضانية 
ألنها بحاجة الى جهد كبير وحتتاج 
فرق عمل كبيــــرة. وبخصوص 
صرف املكافــــآت ذكـرت املصادر 
لـ »األنباء« أنه حتى هذه اللحظة 
لم تصرف مكافآت غالبية برامج 
القنــــاة االولى مع انه مت صرفها 
لبرامج القناتني الثانية والثالثة 
األمر الذي دفع العاملني في  تلك 
البرامج الى التذمر، خصوصا أنهم 
املكافآت في  يعتمدون على تلك 
حياتهم املعيشية وعدم صرفها 

يقلق راحتهم!
مفرح الشمري  ٭

صورة ضوئية من التعميم

ناصر الصفار

 »رؤية التحدي« وثائقي 
عن »التعاون« الليلة على »الكويتية«

تعرض الفضائية الكويتيـــة البرنامج الوثائقي »رؤية 
التحدي« الذي سيسلط الضوء على مسيرة مجلس التعاون 
اخلليجي مبناســـبة مرور 30 عاما على تأسيسه وذلك في 

الساعة 9:30 مساء اليوم.
يوثق البرنامج الذي يقع في جزأين مسيرة املجلس منذ 
نشـــأته قبل ثالثني عاما والتحديات التـــي واجهها واليزال 
يواجهها وما حققه من إجنازات في مختلف املسارات السياسية 
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والتعليمية والفكرية 
ويستضيف نخبة من كبار الشخصيات اخلليجية املؤثرة 
فـــي مختلف املجـــاالت ومنهم رئيس مجلس األمة جاســـم 
اخلرافـــي وأول أمني عام ملجلس التعاون عبداهلل بشـــارة 
واألمني العام ملجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني ووزير 
اإلعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة واألمني العام السابق 
للمجلس عبدالرحمن العطية واألمني العام األســـبق الشيخ 
فاهم القاسمي والقائد العام لقوة دفاع البحرين املشير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزيرة الثقافة البحرينية 

الشيخة مي آل خليفة.
البرنامج من تعليق فريح العنزي وأدار احلوار املذيعان 
مطر الهاملي وصالح الشمالي وأعده فريقان من قطاع األخبار 
برئاسة د.محمد منيف العجمي وخالد وهف املطيري واإلخراج 
بدر شحيبر وحمد إبراهيم واإلشـــراف الفني العام مشعل 

الشعالن.

أمني عام »التعاون« د.عبداللطيف الزياني مع فريق إعداد البرنامج 


