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باسم عبداألمير: ما سبب توقف إنتاجات «البرامجي املشترك»؟!

الرياض - مفرح الشمري 

يواصــل املهرجــان العربــي لإلذاعــة 
والتلفزيون الـ ٢٢ املقام حاليا في العاصمة 
السعودية (الرياض) أنشطته املقامة على 
هامش معرض «مستقبل اإلعالم»، والتي 
تتضمن العديد من اجللسات احلوارية عن 
«التطور اإلعالمــي التكنولوجي»، ومنها 
جلســة «اإلنتاج احمللــي فــي التلفزيون 
واإلذاعــة التحول»، وشــارك فيها املنتج 
باســم عبداألمير واملنتج حســن عسيري 

ود.أمين السعيدي.

دعا املتحدثون في اجللسة إلى التحالفات 
والشراكات في قطاع اإلنتاج التلفزيوني 
واإلذاعي ملواجهة املتغيــرات والتحديات 
املســتقبلية فــي مجــاالت اإلعــالم والفن 
واإلنتاج، مشــيرين إلى أهمية الدراسات 
األكادمييــة فــي فهــم ورصــد ومتطلبات 

اجلماهير املتغيرة.
وقال املنتج باسم عبداألمير: التحديات 
التي يعاني منها املنتجون كبيرة في التعامل 
مع احملطات الفضائية الذين لديهم شروط 
لقبول أي عمل وأهمها اجلودة في الصورة 
و«الكواليتــي» حتى يتم شــراء األعمال، 

مستغربا توقف مؤسسة البرامجي املشتركة 
لدول اخلليــج عن االنتاجات فــي الفترة 
احلاليــة، خصوصا أن اجلميع تربى على 
أعمالهــم، متمنيا ان تعود هذه املؤسســة 
لإلنتاج ألن توقف انتاجاتها حاليا ال أحد 

يفسره!
وأوضح باسم عبداألمير ان الصعوبات 
املختلفــة ال حتل إال بالتفاهم والتحالفات 
لتقــدمي عمــل مميــز فــي ظل ما نعيشــه 
تكنولوجيا حاليا، أما املنتج حسن عسيري 
فاكد أهمية تأسيس كليات ومعاهد خاصة 

بالفنون في اململكة.

وفي جلسة «االعالم الرياضي وصناعة 
النجوم»، قدم الالعب الســابق واالعالمي 
القديــر أحمــد شــوبير وصفــا حتليليــا 
للمنتخبات املشاركة في كأس العام ٢٠٢٢.

مــن جهته، قــال املذيع عمــار تقي في 
جلسة «االعالم اجلديد»: يجب على االعالم 
التقليــدي مواكبة التطــور الرقمي الذي 
نعيشه حاليا، وإذا لم تسع لذلك فهي تبقى 
على حالها، الفتا الى أن برامج «بودكاست» 
لها معايير لتجربتها، أول هذه املعايير ان 
تكون فكرة البرنامج هادفة، وان مدتها ال 

تتجاوز الساعة كاملة.

املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون بالرياض يواصل جلساته احلوارية
جلسة أحمد شوبير على هامش املعرض حسن عسيري في حوار جانبي مع «األنباء» عمار تقي في جلسته احلواريةجانب من جلسة اإلنتاج

٢٠٢٢ العالم  كأس  في  املشاركة  للمنتخبات  حتليليًا  وصفًا  قدم  شوبير  وأحمد  السعودية..  في  أكادميية  معاهد  بإنشاء  يطالب  عسيري  حسن 
عمار تقي في جلسـة «اإلعالم اجلديد»: يجب على اإلعالم التقليدي مواكبة التطور الرقمي الذي نعيشه حاليًا.. وبرامج «بودكاست» لها معايير لتجربتها

«تسيورة».. يعكس الصورة اجلميلة للمجتمع الكويتي

ياسر العيلة

«تسيورة» هي تصغير 
وهــي  «ســير»،  كلمــة 
باللهجة الكويتية أن تسير 
إلى أحد األهل أو األصدقاء 
بهدف زيارتــه، ومن هذا 
املنطلق كانت فكرة برنامج 
«تسيورة» الذي يعرض 
حاليا عبر شاشة تلفزيون 
الكويــت ضمــن دورتــه 
البرامجيــة احلالية التي 
أشرف عليها وكيل قطاع 
التلفزيون تركي املطيري 

الذي حرص على ان تتضمن الدورة أعماال 
متميزة ومتنوعة تناسب ذائقة املشاهدين 

وتعكس خصوصية املجتمع الكويتي.
برنامــج «تســيورة» الــذي يحظى 
بنســبة مشــاهدة عالية تقدمه الفنانة 
فتات سلطان في جتربتها األولى في عالم 
التقدمي، واســتضافت في كل حلقة من 
حلقاته عددا من جنوم الفن والرياضة 
واإلعــالم، مثــل: طارق العلــي ومحمد 
العجيمي وخالد أمني وأحمد الســلمان 
واملطربني فيصل السعد وصالح حمد 
خليفة ومروى بن صغير وفاطمة الطباخ 
وحصة النبهان وأحمد النجار واملخرج 
يعرب بورحمة ورنا اخلالد وجنم الكرة 
محمد جراغ واإلعالميني علي جنم وأسرار 

األنصاري وآخرين.
واستطاعت فتات سلطان أن تخطف 
األنظار إليها بطريقة تقدميها البعيدة عن 
األســلوب التقليدي، ومن خالل حرصها 

علــى اســتخدام مفردات 
كويتية محببة للجميع، 
وعكســت احللقات مدى 
العالقــة اجلميلــة التــي 
جتمع «فتات» بضيوفها 
الذين تعاملوا مع حوارها 
وأســئلتها بكل أريحية، 
وحكــوا عــن ذكرياتهــم 
وجوانــب كثيــرة مــن 
حياتهــم بشــكل تلقائي، 
وفتــح كل ضيــف قلبــه 
لها وكأنها طبيبة نفسية 

«يفضفضون» معها.
 احللقــات جميعهــا 
متيزت بأجواء من الفرح والفكاهة وخفة 
الدم، كما شهدت بعض احللقات حلظات 
إنسانية انسابت معها الدموع من العيون 
مبا فيها «فتات» نفسها التي تذكرت خالل 
حلقتها مع الفنان طارق العلي شــقيقها 
الفنــان الراحل ماجد ســلطان، ولم تخل 
احللقات من الطرب والغناء كون مقدمة 
البرنامج مطربة وأســتاذة ملادة الكورال 
الغربي واإليقاع احلركي في املعهد العالي 
للفنون املوسيقية، فشاركت بالغناء كال 
من طارق العلي وفيصل السعد وصالح 

حمد خليفة ومروى بن صغير.
«تسيورة» بشــكل عام من البرامج 
التي تستحق اإلشادة، حيث ظهر على 
الشاشــة فــي أبهى حلة على مســتوى 
الصــورة واإلخــراج المتميــز من قبل 
المخــرج خالــد الجــدي، باإلضافة الى 
ديكور البرنامج الرائع، وهو من إنتاج 

شركة «بلوفوكس».

يُعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت ضمن دورة برامجية مميزة حتت إشراف املطيري

الفنانة فتات سلطان

فتات سلطان مع املخرج يعرب بورحمة ورنا اخلالد

وكيل التلفزيون تركي املطيري

املطرب صالح حمد خليفة في البرنامج.. وفي حلقة الفنان محمد العجيمي

عفوية فتات سلطان وتلقائية الضيوف ساهمت في جناح البرنامج

مروة األزلي لـ «األنباء»: محمد رمضان
فنان ناجح والشجرة املثمرة ترمى باحلجارة

@doua_khattab دعاء خطاب

احتفلــت الفنانــة مــروة 
األزلي، بخطوبتها رسميا من 
املخرج وائل فرج، حيث نشرت 
العديد من الصور على حسابها 
التواصل  الشــخصي مبوقع 
االجتماعي «فيسبوك»، أثناء 
ارتدائها فستان زفاف باللون 
األبيض، وقامــت هي ووائل 
باالحتفال في أجواء أســرية 
وحضور عدد مــن األصدقاء 

املقربني لهما.
«األنباء» كان لها لقاء مع 
الفنانة املصرية حتدثت فيه 
عن بدايتها الفنية، الفتة الى 

أنهــا تشــعر بأنها محظوظــة جدا ألن 
بدايتها كانت مع الفنان محمد رمضان، 
قائلة: تعاونت فنيا مع رمضان ٣ مرات، 
والبداية كانت في فيلم «األملاني»، أول 
بطولــة حملمد رمضــان، وحقق العمل 
جناحا كبيــرا وكان بدايــة االنطالقة، 
وعملــت معه مرة أخرى في مسلســل 
«البرنس» الذي جنح أيضا جناحا باهرا.

وعلقت األزلي على إلغاء حفل الفنان 
محمد رمضان، في محافظة اإلسكندرية 
املصريــة، مؤكدة أن كل مــا يتردد في 
هذا الشــأن محض إشــاعات. وأردفت: 
دائما «الشــجرة املثمرة يلقيها الناس 
باحلجارة»، ومحمد رمضان فنان ناجح، 
واألصعب من النجاح أن يســتمر فيه 

وهذا ما يفعله محمد رمضان.
جدير بالذكر أن الفنانة مروة األزلي 
تشارك في مسلسل «الوضع مستقر٢» 
الذي مت عرضه عبر منصة +osn، وهو 
 «No Activity» النسخة العربية ملسلسل
والذي صدر مسبقا بنسختني أسترالية 
وأميركيــة، ويقــوم ببطولته النجوم: 
شــادى ألفونس، خالد منصور، ســيد 
رجب، انتصار، محمد جمعة، شــيماء 
ســيف، طه دسوقي، تامر فرج، وألول 
مرة إجنــى كيوان، واملعاجلة الدرامية 
حملمــود عزت، أما اإلخراج فتصدى له 

وائل فرج.

احتفلت بخطوبتها على املخرج وائل فرج في أجواء أسرية

الزميلة دعاء خطاب مع الفنانة مروة األزلي

من حفل خطوبة مروة األزلي واملخرج وائل فرج

ملشاهدة الڤيديو

مفاوضات إلنهاء اخلالف بني فارس كرم وميريام فارس
فيما يتحضر الفنان فارس كرم للسفر الى أستراليا إلحياء 
عدد من احلفالت هناك، يتواجد حاليا في لبنان لرؤية طفله 
كــرم الذي ولد أثناء تواجده ضمن جولة ناجحة بني أميركا 
وكندا، وأثارت عودته الكثير من عالمات االستفهام وأعادت 

الى األذهان مشكلته مع الفنانة ميريام فارس.
فبعد احلديث عن أنه قد ميثل أمام شعبة جرائم املعلوماتية 
فــي لبنان علــى خلفية الدعوى املقدمة من ميريام، بســبب 
تغريدة مســيئة نشرها ضدها، نفت مصادر مقربة منه هذا 
األمر، وأكدت حسب مجلة «لها» أن املساعي مستمرة إلصالح 

األمر بينهما.
وتداولت صفحات حملبــي فارس معلومات تفيد بوجود 
مفاوضات جدية وصادقة يتوالها محامو الفريقني، وقد أدت 
الى التوصل إلى اتفاق سلمي وحبي بضرورة شطبه لتغريدته 
التي حتمل إيحاءات سيئة وتلميحات مسيئة بحق ميريام.

وأكدت تلك الصفحات أن األزمة بني الطرفني انتهت بشكل 
تــام بعد تدخل بعض الوســطاء الذين عملوا على حتســني 
األجواء بينهما، واحلد من العصبية واملشادة الكالمية التي 

ميريام فارسحصلت قبل فترة عبر «السوشيال ميديا». فارس كرم


