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 السينما" "ُمشاِغبو جبرنام سكربت
 ومستقبلها، وتاريخها السينما صناعة فن بـ يهتم والذي

 ومعاناتهم ُصناعها وإبداع
  

  األفالم سالسل :الحلقة عنوان •

 الكبيرة الجماهيرية وأسباب السالسل أفالم أبرز عن الحلقة تتحدث موضوعها: •

 السالسل. ألفالم

  دقيقة 25 :الزمنية مدتها •

 منوعات برنامج /االسينم محبي لكل متخصص برنامج :القالب  •

 الكامل السكربت السكربت: نوع •

 أبوهاشم مرح إعداد: •
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 الصوت الصورة

 بمفرده بالسينما يجلس شخص البداية: شارة

 عرض يتوقف فجأة السينما، شاشة ويشاهد

 مشاهير ألبرز مقاطع عرض ليتم الفيلم

 وأكثرها أعمالهم أشهر في السينما وصناع

 نجاًحا.

 

 وهو الوحيد للمشاهد MCU بلقطة تأتي ثم

 والذهول. الدهشة مراحل أقصى في

 

 "عبارة البرنامج لشعار Curtains ثم

 اللقطة مؤشر على مكتوبة السينما" ُمشاِغبو

 ثم الكالكيت، باسم سينمائيا يُعرف كما أو

  الحلقة. تبدأو المؤشر جزئي يُطرق

 

 )ُمشاغبو مجلد البداية، شارة موسيقى

 البداية( )شارة ملف السينما(

 

 ثانية( 45)

 ES االستديو

 MS المذيع

 

 في سنتحدث األعزاء، مشاهدينا بكم "مرحبا

 ءزاواألج السالسل أفالم عن الحلقة هذه

 دورت ألفالما من مجموعة عن عبارة وهي

 على تعرض واحد درامي عالم في أحداثها

 احدو كعمل ةالسلسل تعتبر أحيانًا التوالي،

   أفالم. عدة على مقسم ولكنه

 

 "رالقم إلى "رحلة فيلم حبنجا بدأت يةكاالح

 ج"جور والكاتب للمخرج 2190 عام

 يتمحور فيلًما عامين بعد فأصدر "سميليي

 "الرحلة نوانبع ةالفكر نفس حول

 أفالم حققت أعوام بعدة بعدها "،المستحيلة

 أنحاء جميع في مدوية نجاحات السالسل

 ."ًحانجا فالماأل أكثر لتصبح العالم

 (قدقائ 3)

 MCU المذيع

 

 

 

 بجماهيرية تحظى السالسل فأفالم اآلن "أما

 السينما ومحبي السينما رواد بين جدًا كبيرة

 ثانية( 20) عام" بشكل
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 FS الشاشة

 

 

 

 

 

 

  بوتر  هاري ألبطال  صور  مجموعة عرض

  وما  الفني مشوارهم بداية  في  كانوا )كيف

 ( أعوام عدة مرور  بعد اآلن  عليه أصبحوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكاريبي"  "قراصنة لفيلم  صور عرض

 

 مارفل  ألفالم  بوسترات  عرض

 

 

  طبعات  عليها  ومالبس  أللعاب صور عرض

 "زوور "ستار الناجحة األفالم سلسلة

 

 

 

 

  ذكرها   تم  التي السالسل ألفالم صور عرض

 باتمان(   وثالثية بوند  وجيمس  )سو

 محبي من عشوائية كبيرة مجموعة "سألنا

 بجمهور السالسل أفالم تحظى لماذا) األفالم

 (واسع؟

 

 أسباب هناك الشاشة على واضح هو كما

 أبرزها السالسل أفالم لجماهيرية عديدة

 التمثيل، وفريق بالبطل المشاهدين ارتباط

 بوتر هاري مثل معهم وكبرنا شاهدنهم الذين

 وتطورها بالقصة نرتبط وألننا وأصدقائه،

 عرضت مهما القصة نهاية معرفة ونريد

 وألن ضعيفة، أو متواضعة أجزاء منها

 بحثًا يحتاج وال صعبًا ليس دخولها قرار

 من غيرها مع يحدث أن يمكن كما زائدًا

 من أجزاء نعرف نحن ببساطة األفالم،

 إذن مشاهدتها، وقت سعداء وكنا كذا، سلسلة

 من الجديد الجزء لمشاهدة للسينما سنذهب

 ة.السلسل

 

 ديب جوني سلسلة ذكروا المشاهدين أغلب

 األفالم كسلسلة الكاريبي" "قراصنة

 لديها أيًضا مارفل وأفالم إليهم المفضلة

 وألن السينما، محبي بين كبيرة شعبية

 فقط، نشاهدها أفالم مجرد تعد لم السلسلة

 والمنتجات والحقائب المالبس نشتري فنحن

 األفالم، لسلسلة التجارية العالمة تتبع التي

 األصدقاء مع فيها طوياًل  ونتجادل ونتناقش

 تم التي الفيديو ألعاب عبونل والعائلة،

 المسلسل، قصة على باالعتماد ابتكارها

 أفالم سالسل إنتاج اآلن يتم صحيح والعكس

 ،إيفل ريزدنت مثل ناجحة فيديو أللعاب

 كل تغطي األفالم سالسل ألن وأخيًرا

 أو بوند جيمس سلسلة مثل األذواق...أكشن

  سلسلة مثل رعب

 باتمان." ثالثية مثل علمي خيال أو سو

 

 

 



4 

 دقائق( 8)

 

 

 االجتماعي التواصل مواقع في "أخبرونا CU المذيع

 أسباب ما برأيكم) بالبرنامج الخاصة

 (؟السالسل ألفالم الكبيرة الجماهيرية

 ".معنا ابقوا قصير إعالني فاصل مع واآلن

 (دقيقة)

  إعالني فاصل إعالني فاصل

 ونصف( )دقيقة

 ES االستديو

 MS المذيع

 

 

 

 MFS والضيف المذيع

 

 المقابلة، فقرة بـ األعزاء مشاهدينا لكم "عدنا

 عن المسؤول هاشم أحمد لليوم وضيفنا

 .السينما دور في لألفالم التسويق

 

 الممكن من هل (1 أحمد، أستاذ بك مرحبا

 دور بـ مهنتك عن المشاهدين تُخبر أن

 السينما؟

 

 التي األفالم اختيار عن المسؤول من (2

 المعايير هي وما السينما بدور تُعرض

 الفيلم؟ الختيار المحددة

 

 األفالم يفضلون األيام هذه في المشاهدين (3

 األصلية؟ األفالم أم المتسلسلة

 

 الحالية كورونا أزمة ظروف ظل في (4

 التباعد وشروط عدة أفالم عرض وتأجيل

 السينما دور تعاملت كيف المشاهدين، بين

 األزمة؟ هذه مع

 

 تشرفنا وقتك، على أحمد أستاذ لك شكرا

 بوجودك."

 دقائق( 8-9)

 من تكون قد العزيز مشاهدنا م،"بالختا MCUالمذيع

 األصلية األفالم يفضلون الذين األشخاص
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 تجارية أفالًما المتسلسلة األفالم وتجد

 إطالقًا يمكنك ال ولكن ضعيف، ومحتواها

 كبيرة. شعبية وذات ناجحة أنها تنكر أن

 كونوا ة،جديد بحلقة القادم الخميس قاكمنل

  "الموعد. على

 (ثانية 20و )دقيقة

 في العاملين بأسماء نصي تتر النهاية: شارة

 البرنامج. شعار تحت يتحرك البرنامج هذا

 بو)ُمشاغِ  مجلد النهاية، شارة موسيقى

 النهاية( )شارة ملف السينما(

 ثانية( 35)


