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وبني ممدوح سالم ان الدورة الرابعة استحدثت 
استضافة منتجي األفالم ومخرجيها، فترة اقامة 
املهرجان، كما استحدثت توزيع جوائز مالية لـ 
13 جائزة في مسابقة األفالم، وأربع جوائز في 
مسابقة السيناريو، كما اشار الى اقامة ورشة 
عمل حتت عنوان »صناعة األفالم« بالتعاون مع 
املجلس الثقافي البريطاني وشركة »برمييديا«، 
اضافة الى اقامة ندوتني، األولى يقدمها عبده 
خال حتت عنوان »جدلية املتلقي بني الرواية 
والسينما« والثانية يقدمها حسن عسيري حتت 
عنوان »عناصر اإلنتاج« وســــيكرم املهرجان 
الفنانني اخلليجيني: سعد الفرج 

وسعد خضر وفايز املالكي.
كما اشــــار ممدوح ســــالم 
ان املســــابقة اقتصرت  الــــى 
الســــابقة على  فــــي دوراتها 
األفالم السعودية، في حني ان 
املســــابقة في دورتها الرابعة 
فتحــــت املجال لدخول األفالم 
اخلليجية، ويشارك في بعض 
األفالم جنوم خليجيون منهم: 
جاســــم النبهان، عبداحملسن 
النمر، جمعان الرويعي، أحمد 
ايراج، فاطمة عبدالرحيم، هيا 
الشعيبي، ملياء طارق، مشاعل 
الزنكوي، ومــــن مصر: خالد 

صالح وعالء مرسي.
وفي ختام املؤمتر أعلن مدير 
عام »روتانا ستوديوز« أمين 
حلواني عزم روتانا اطالق ناد 
للسينمائيني السعوديني، يجمع 
كل املهتمني السعوديني بشؤون 
الســــينما حتت مظلة واحدة، 
بدعم من مجموعة شــــركات 
روتانا وعلى رأسها »روتانا 
ســــتوديوز« التي ستســــعى 
النتاج فيلم سنويا حتت اشراف 
النادي، ودعم وتطوير املواهب 
السعودية، عبر آليات يضعها 
النادي،  ادارة  اعضاء مجلس 
والذين سيعلن عنهم في ختام 

مهرجان جدة لألفالم.

رغم المشاكل التي تعرضت لها من زوجة عمها

مها محمد »دلوعة« عبد الرحمن العقل! 

»روتانا« تطلق ناديًا للسينمائيين السعوديين

أطلقت رســـميا »روتانا ستوديوز« وادارة 
مهرجان جـــدة لألفالم ممثلة في »رواد ميديا« 
مهرجان جدة لألفالم في دورته الرابعة، في مؤمتر 
صحافي مغلق في مقر شركة روتانا الرئيسي 
في الرياض في برج اململكة. وجاء االعالن عن 
تفاصيل الدورة الرابعة للمهرجان بحضور مدير 
عام »روتانا ســـتوديوز« أمين حلواني ومدير 
مهرجان جدة لألفالم ممدوح سالم ومدير العالقات 

واإلعالم في روتانا ابراهيم بادي.
وقال ممدوح سالم ان املسابقة الرئيسية 
ستضم 71 فيلما مقسمة على النحو التالي: 8 
أفالم روائية طويلة من اليمن والسعودية 
والكويت واإلمـــارات، و48 فيلما روائيا 
قصيـــرا، و4 أفالم وثائقيـــة، و5 أفالم 
كارتونية، و6 أفـــالم اعالنية. ويبلغ 
مجموع األفالم السعودية املشاركة في 
املسابقة الرسمية 45 فيلما، اثنني منها 
روائية طويلة والبقية منوعة، كما 
سيعرض على هامش املهرجان 35 
فيلما، منها الفيلم الياباني »املدرسة 

في الغابة«.
وأعلن أمين حلواني ان »روتانا 
الراعـــي واملمول  ســـتوديوز« هي 
الرسمي للدورة الرابعة من املهرجان، 
وستقدم »روتانا ستوديوز« نحو 200 
ألف ريال كجوائز مقسمة بني مسابقة 
السيناريو واملسابقة الرسمية. كما اكد 
ان دعم »روتانا ستوديوز« ملهرجان جدة 
يأتي في اطار تبني صاحب السمو امللكي األمير 
الوليد بن طالل رئيـــس مجلس ادارة روتانا، 
للســـينما السعودية، مشـــيرا الى ان السينما 
السعودية لن تقوم باالنتاج فقط، بل بتسويقها 
في أرضها وبني جمهورها، وعبر املهرجانات. 
وأكد حلواني في معرض حديثه: »نحرص دائما 
على تقدمي ما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا 

وعاداته وتقاليده«.

8 أفالم روائية في مهرجان جدة

»ديو« مادونا ومنار ينتهي باتهامات من الطرفين
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يبـــدو أن فصل الصيف الـــذي أرادت الفنانتان 
مادونا ومنار أن يكون جميال ومنعشا انقلب عليهما 

خالفات ومشاكل.
فالفنانة املبتدئة منار التي بدأت حياتها الفنية 
بنثر األوراق النقدية من فئة الدوالر على الســـرير 
في كليب اغنيتها األولى »ايواه« الذي صورته مع 
املخرج جاد صوايا الذي ُعرف بكليبات اإلغراء التي 
قدمها لدانا ودومينيك حوراني وماريا وميلسا أرادت 
االفادة من شهرة مادونا، فاقترحت عليها فكرة ديو 
حمل عنوان »الديني صيفية« ومت تسجيله وباشرت 
االذاعات بثه، وعندما ارادت منار تصويره في كليب 
وقد اختارت ايضا مخرج االغراء جاد شويري، نثرت 
منار كأسا من املاء في وجه مادونا لكن ليس على غرار 

ما تطلبه كليبها األول بنثر الدوالرات على السرير، 
بل ألن خالفا حادا نشب بني الفنانتني أثناء التصوير 

ولم يستطع املخرج أو فريق العمل تطويقه.
وقد كثرت االتهامات واالقاويل بني الطرفني، فمنار 
اتهمت مادونا بأنها أساءت بالكالم إليها وقالت عنها 
انها على عالقـــة مع مدير اعمالها ســـام حمرا مما 
حملها الى رميها بكأس من الثلج على مرأى املخرج 
شويري وخبيرة التجميل. لكن مادونا نفت االدعاء 

جملة وتفصيال.
وان كان ظاهر اخلالف ما قيل، بيد أن الســـبب 
االساسي للخالف يبدو انه يتعدى ذلك. واحلقيقة 
ان الثمن الذي اتفقت منار لتدفعه الى مادونا لتقدمي 
الديـــو معها هو 50 ألف دوالر ومت االتفاق شـــفهيا 
ومن دون توقيع اي عقد مكتـــوب. وتقول مادونا 

انها استقبلت منار في منزلهـــا مع مدير اعمالهــا، 
حيث طلبت مساعدتهـــا ومدت لها يد العون خاصة 
انها ســـاعدت على انطالق العديد من النجوم ومت 
االتفــــــــاق على ديو مشـــترك وجرى احلديث من 
منطلـــق الثقــة على مبلــــغ 50 ألف دوالر تقـــاضت 
مادونـــا منها 20 ألفا. وحني طالبت مادونا بعقد قال 
لها املنتج أنا اخـــوك في احليـــاة فاعتبرت مادونا 
املبلـــغ مبثابة هديـــة النها حصلت على املبلغ قبل 

تسجيل االغنية.
اليوم يتولى محامي مادونـــا حتصيل حقوقها 

وجتري مفاوضات في هذا االجتاه.
يذكر ان الفنانة مادونـــا كانت قدمت مع الفنان 
بشـــير عددا من األعمال املشـــتركة ولم يحصل اي 

منار ومادوناخالف بني الطرفني.

)انور الكندري( فريق العمل في لقطة جماعية

من االفالم املشاركة في املهرجان

»الرهان اخلاسر« فيلم سعودي

الفنان القدير عبد الرحمن العقل

ياسر العماري مع املخرج حسني املفيدي

مفرح الشمري
كشـــفت املذيعة واملمثلة مها 
محمد لــــ »األنباء« عن اخلطوط 
العريضة لدورها في املسلســـل 
االجتماعي »اشـــياء ال تشترى« 
الذي مير مبراحل عمرية متعددة 
حيث ســـتكون في اولى حلقاته 
بنتا صغيرة »دلوعة« ويحرص 
اخوها الفنان عبدالرحمن العقل 
على »تدليعهـــا« وتوفير جميع 
متطلباتهـــا رغم املشـــاكل التي 
تتعرض لها على يد زوجة عمها 
الفنانة لطيفـــة املجرن، وابنتها 
الفنانة زهرة اخلرجي، االمر الذي 
يجعلهـــا تبلغ اخاها العقل الذي 
يطلب منها الصبر على »بالوي« 

زوجة عمهما.
اما املرحلة الثانية من دورها 
فتبدأ عندما تتـــزوج من الفنان 
عباس مراد فيتحول حالها بشكل 
مفاجئ حيث تصبح »شـــريرة« 
وذلك لالنتقام من زوجة عمها التي 
دفعتها الى أن تصبح شريرة بعد 

»العذاب« الذي ذاقته منها.
أكدت مهـــا ان دورها في هذا 
املسلسل مغاير كليا عن ادوارها 
السابقة من خالل جتسيدها لدور 
»الشريرة« خاصة ان املشاهدين 
الفتاة  ادوار  فـــي  اعتادوا عليها 

الطيبة واملغلوبة على امرها.
واشارت الى ان مخرج العمل 

حسني املفيدي من 
املميزين  املخرجني 
تعاملـــت  الذيـــن 
معهـــم وذلك لرؤيته 
لهـــذا  االخراجيـــة 
املسلسل التي استفادت 
الكثير باالضافة  منها 
التجهيـــزات  الـــى ان 
العمل  لهـــذا  االنتاجية 

كانت مبهرة بفضل املنتج 
هاني الرفاعي الذي يخوض 
هذه التجربة للمرة االولى 

متمنية له التوفيق.
يذكر ان مسلسل »اشياء 

ال تشترى« من تأليف فاطمة 
الصولة ويقع في 30 حلقة، 

ويتطـــرق لقضايـــا الطالق 
والعنوســـة من خالل قصة 
حب تنشـــأ بني شاب وامرأة 
مطلقة يعيشان معاناة كبيرة 
في ظل املجتمع الذي يحيط 
بهما، وهو من بطولة جاسم 
النبهان، عبدالرحمن العقل، 
الرفاعي، مها  عبداحلميـــد 
محمد، زهرة اخلرجي، لطيفة 
املجـــرن، ليلى الســـلمان، 

وآخريـــن، وهو من 
انتـــاج تلفزيـــون 
الكويت ومنتج منفذ 
مؤسســـة »االهلي 

ميديا«.


