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راغب عالمة يختار أغاني ألبومه الجديد

مادلين مطر تتمنى تجسيد شخصية شادية

عياش يعود لحبيبته بعد تدخل أحمد عدوية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ص����ّور كل من الفنانني رامي عياش واحمد 
عدوية ديو »الناس الرايقة« وذلك في منطقة 
البترون في ش����مالي لبنان والتي حتولت الى 
بلدة اسبانية الشكل حيث مت طالء منازلها املطلة 
على الشاطئ الشمالي للبنان بألوان مختلفة، 

وذلك بعدسة املخرج سليم الترك.

يعتبر الكليب اول اطاللة لرامي عياش مع 
شركة »ميلودي« بعد ان فسخ عقده مع »روتانا« 
ليظهر بلوك اسباني جديد لم يقدمه من قبل، 
ويتحول الى عاشق اسباني يتنقل برومانسية 
مع حبيبته االجنبية من صخرة الى اخرى الى 
ان حتدث املشاكل بينهما ليتدخل الفنان القدير 

احمد عدوية حللها ويعيشان في سعادة.

القاهرة ـ سعيد محمود
يواصل الفنان اللبناني راغب عالمة التجهيز 
أللبومه اجلديد الذي يستعد لطرحه في نهاية 
2009، حيث وصل عدد األغاني التي اس����تقر 
راغب عليها، ويستعد لضمها أللبومه اجلديد 
الى 5 أغنيات. قال امللحن الشاب أحمد محيي 
»وقع اختيار النجم اللبناني راغب عالمة على 
3 أغان من أحلاني بعنوان )قولي ايه( و)عليك( 
و)خدت بالي( لضمه����ا أللبومه اجلديد الذي 
يجهز ل����ه حاليا«. وأوض����ح محيي ان اغنية 
»قولي ايه« كلمات مصطفى مرس����ي، واغنية 
»عليك« كلمات محمد رفاعي، واألغنيتان وضع 
لهما التوزيع املوسيقي املوزع مدحت خميس، 

و»خدت بالي« كلمات أمير طعيمة.
كان راغب قد استقر على اغنيتني بعنوان 
»عملت املستحيل« و»حكايتنا كملت« من كلمات 

هاني الصغير وأحلان وليد سعد.
على صعيد آخر، يتعاون أحمد محيي مع 
الفنان����ة اللبنانية ديانا حداد من خالل أغنية 
بعنوان »إيه رأيك« كلمات وائل توفيق وتوزيع 

مدحت خميس.

القاهرة ـ سعيد محمود
يبدو ان املطرب���ة اللبنانية مادلني مطر 
قررت ان تس���اير موجة مسلسالت السير 
الذاتية والشخصيات الفنية التي تزخر بها 
الشاش���ات العربية خالل السنوات األخيرة 
بعد ان أعلنت عن أملها في جتسيد شخصية 
الفنانة الكبيرة شادية ومشوارها احلافل سواء 
في مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي في 

أقرب فرصة ممكنة.
يأتي إعالن مادلني مطر عن اعتزامها تقدمي 
شخصية الفنانة الكبيرة شادية في عمل درامي 
في حال احلصول على موافقتها اخلاصة بعد 
ان كشف لها بعض املقربني � بحسب قولها � 
عن وجود تشابه من عدة أوجه بينها وبني 
شادية سواء من حيث النواحي الشكلية أو 
طريقة الكالم وأسلوب الدلع املهذب بال إسفاف 
أو ابتذال، إذ كانت شادية تلقب في زمن الفن 

اجلميل ب� »دلوعة الشاشة«.
أما على صعيد نش���اطها الغنائي تعكف 
مادلني مطر على وضع اللمس���ات النهائية 
أللبومها اجلدي���د الذي قامت بإنتاجه كامال 
على نفقتها اخلاصة في أعقاب انفصالها عن 

شركة روتانا.

ديانا كرازون تستعد لتصوير »انت الحب«
القاهرة ـ سعيد محمود

تستعد املطربة األردنية 
ديان����ا ك����رازون لتصوير 
أغنيتها اجلديدة »انت احلب« 
التي انتهت من تس����جيلها 

مؤخرا.
من املقرر ان تطرح ديانا 
أغنيتها اجلديدة »انت احلب« 
خالل أيام على إذاعة »جنوم 
إف إم« والتي تغنيها باللهجة 
اللبنانية، كما يفاضل املخرج 
س����عيد املاروق بني مواقع 
أكثر من دولة  تصوير في 

عربية لتصوير األغنية.
كما تفكر ديانا في ضم 
التي  الدويتوهات  جمي����ع 
غنتها في برنامج »دويتو« 
الذي مت عرضه خالل شهر 
رمضان املاضي، وطرحها 
ألبوم غنائي مس����تقل  في 
الفكرة الت����زال قيد  ولكن 

الدراسة.
ومن املقرر إعادة عرض 
حلقات برنامج »دويتو« على 
التلفزيون املصري  شاشة 
ولكن ستكون مدة احللقة 45 
دقيقة وهي مدة اكبر من التي 
كان����ت تعرض في رمضان 
املاضي، حيث كانت تستغرق 

الصح����ة«، وأرجعت تلك 
الشائعة لتصادف وجودها 
ف����ي اكثر من مناس����بة مع 
انها  الس����بكي، موضح����ة 
ال متان����ع خ����وض جتربة 
التمثيل بشرط جودة الدور 

والسيناريو املقدم لها.

احللقة 25 دقيقة.
ومن ناحية اخرى، نفت 
األردنية كرازون ش����ائعة 
وجود مش����روع سينمائي 
يجمعها باملنتج السينمائي 
الس����بكي وقالت: »ان هذا 
الكالم ليس له أس����اس من 

راغب عالمة

يلدا

مادلني مطر

..وفي »باب احلارة ج1« بسام كوسا في »جمال الروح«

رامي عياش

ديانا كرازون

يلدا: من عاش في الدراما الكويتية ال يمكن أن يبتعد عنها

بسام كوسا: الدراما التركية مملة وسطحية

دمشق ـ هدى العبود
ال ميكن تصور الدراما السورية من 
دون الفنان بسام كوسا، هذا ما يؤكده 
الكثيرون، فهو جريء في كل طروحاته 
وتصريحاته، يفرض حضوره في اي 
م����كان يحل به، ممثل وكاتب ونحات 
ومخرج مسرحي، خريج كلية الفنون 

اجلميلة قسم النحت.
»األنباء« التقت الفنان بسام كوسا 
ودار احلوار التال����ي الذي يلقي فيه 
بعض الضوء على آرائه في ش����ؤون 

الفن في قضايا فنية عديدة:
بداية، ما آخر اعمالك؟

انتهيت مؤخرا من تصوير مسلسلني 
تلفزيونيني، االول »سحابة صيف« 
من تأليف اميان س����عيد وهي كاتبة 
جديدة واخراج مروان بركات، ويطرح 
مجموع����ة من االش����كاالت املعاصرة 
بخطوط متعددة لشرائح مختلفة من 
املجتمع سواء على املستوى االقتصادي 
او االجتماعي او التربوي او االنساني، 
كما يحكي عن آالم وآمال وطموحات 

هذه الفئات بشكل عام، واعتقد ان هذا 
العمل يحترم عقل املتلقي.

اما املسلسل الثاني فهو »زمن العار« 
من تأليف حسن سامي يوسف وجنيب 
نصير، ويتناول العار والذي هو مفهوم 
حس����اس وخطير جدا، ويرتبط في 
مجتمعاتنا فقط باالسباب اجلنسية، في 
حني كل العار احمليط بنا عربيا ال يؤخذ 
بعني االعتبار مبا يتضمنه من فساد 
على كل املس����تويات واملجاالت، فهذا 
العار يغض الطرف عنه وهو مقبول 
ومسموح، اما العار في االطار اجلنسي 
فيشكل املسألة الشائكة الوحيدة التي 
تؤثر في املجتمع، باالضافة الى اجلزء 

الثاني من مسلسل »بيت جدي«.
كيف ترى وضع الدراما السورية في 

الوقت احلاضر؟
ارى ان داخل الدراما السورية كل 
عناصر تطورها، وفي داخلها كل عناصر 
هبوطها، وهناك قسم كبير يحاول ان 
يدفع باجتاه تطوير هذا النوع من الفن 
وهناك آخ���رون، بقصد او غير قصد، 

يسحبونها نحو اخللف.
ما رأيك فيما يقدم من اعمال تركية؟

التي تس���تقدم االعمال  الش���ركة 
التركية ال متتلك احساس املسؤولية 
جتاه الدراما السورية، لديها احساس 
ومس���ؤولية فقط جتاه ما س���تجنيه 
اقتصاديا باعتبارها حالة ربحية، وهم 
يجلبون االعم���ال الرديئة واالرخص 
واالقل جودة فتكون االساءة مضاعفة، 
فهي اساءة للذوق العام عندنا، وايضا 
فيها اساءة للدراما التركية نفسها، فهناك 
اعمال تركية اهم بكثير مما يأتون به، 
ومشكلة ما يقدم حاليا من اعمال انها 
سطحية ومملة ألن هدف صناعتها مادي 

وتسويقي لذلك جتدها ممطوطة.
هل ترى في الدرام��ا التركية تأثيرا 

على الدراما السورية؟
قد يكون التأثير غيمة وقد ال يكون، 
ومرت علينا فترة مشابهة من االعمال 
املكسيكية، لنترك االمر حتى يأخذ حده 
وبعده، ألن����ه ال ميكن ان تقول الحد 
ان يتوقف، فاذا ل����م يكن لديه وازع 

وضمير مهني وانساني جتاه املكان 
وجتاه الشيء الذي يقوم به ال ميكن 
ان تزرعه فيه، وما داموا مس����تمرين 
في هذه احلالة سيظلون يستقدمون 

مسلسالت جديدة.
ماذا عن املسرح؟

دائم����ا نق����ول ان هذه فن����ون لها 
حساس����يتها وحتت����اج ملؤسس����ات 
لرعايتها، وهذه املؤسسات يبدو انها 
ليست متفرغة لهذا املوضوع، او انها 
مهتمة بأشياء اخرى، فاملسرح في بلدنا 
وحتى عربيا يعاني من انحس����ارات 
وكذلك السينما، حيث ال توجد دفاعات 
وحماية وه����ذا هو دور القطاع العام 
بكونه حماية وطنية، وعندما يكون هذا 
القطاع مساهما بتأكيد وتعميق االزمة 
فهنا الطامة الكبرى ويصبح من دونه 
افضل، فالتلفزيون العربي السوري 
مهمته ليست فقط لالنتاج لكنه حماية 
وطنية من رأس����مال قادم ومن افكار 
قادمة ويؤمن فرص عمل للناس والتي 

اصبحت مساحتها عريضة جدا.

تحب األطفال ومسرحياتهم وترفض االحتكار لكي تبدع

أكد أن المسرح العربي يعاني من انحسارات

كيف ترين مس��توى االعمال 
اخلليجية في رمضان هذا العام؟

كل سنة اعمالنا تطرح قضايا 
جديدة من صلب املجتمع وحتظى 
بإعجاب الن���اس وللعلم اصبح 
للدرام���ا اخلليجية متابعني في 
جميع الدول العربية وحاليا ال 
جتد قناة فضائية اال وتعرض 
عمال خليجيا ضم���ن خارطتها 
البرامجية وه���ذا دليل على ان 

مستواها عال.
لك��ن يق��ال ان القصص التي 

تتناولها مكررة؟
ما قصدك بالتكرار؟ انظر الى 
التي قدمت  مسرحية »اوديب« 
م���رات ال حتصى لك���ن كل مرة 
اجلمهور يتغنى لرؤيتها النهم 
يريدون معرفة اجلديد في كيفية 

الطرح.
الدراما  مل��اذا تبتعدي��ن ع��ن 

الكويتية؟
من عاش في الدراما الكويتية 
ال ميكن ان يبتعد عنها لكن لم يكن 
لي نصيب في تصوير مسلسالت 

هذه السنة.
ألم يعرض عليك اعمال؟

بالعك���س ع���رض علي قبل 
الشهر الكرمي لكن النشغالي لم 

اشارك فيها.
الكثيرات م��ن فنانات  هن��اك 
جيلك فرصهن تبدو اكثر منك فما 

تعليقك؟
تقصد يظهرن في مسلسالت 
اكثر عددا النهن يقررن ذلك وهذا 
خيارهن وم���ن جانبي احب ان 
امثل الشخصية التي تناسبني 
والتي تقدم وتضيف لي الكثير 
ومبدأي دائما هو الظهور بالكيف 
ليس بالكم وان اقدم قيمة يستفيد 

منها اجلمهور.
حدثينا عن »الى متى«؟

مسلس���ل يناقش العديد من 
القضاي���ا املختلف���ة ويركز في 
خطوطه الدرامية على مشكالت 

وازمات حتدث في املجتمع كما 
ال���ى مجموعة  يتط���رق ايضا 
م���ن القضايا اخلاص���ة باملرأة 
في املجتمع القط���ري في قالب 
متنوع ودوري فيه »امنة« هذه 
الشخصية من الشخصيات التي 

لها شبيهات كثر في املجتمع.
ماذا عن حظوظه في ظل الزحام 

الشديد بشهر رمضان املبارك؟
احلمد هلل جي���دة واؤمن ان 
لكل مجتهد نصيبا وقد اديت ما 
علي والقرار في النهاية للجمهور 
وامتنى ان اكون دائما عند حسن 

ظنهم.
ما سر العالقة بينك وبني الكاتبة 

وداد الكواري؟
وداد كاتبة رائعة وشخصية 
جميلة في احلياة وانا من الفنانات 
اللواتي يحبنب كتاباتها وشهادتي 

مجروحة فيها.
لكن يقال انها حتتكرك؟

ال هذا غير صحيح ومن جانبي 
ارفض فكرة االحتكار وارى ان 
الفنان يج���ب ان يكون حر في 
اختياراته لكي يبدع فيما يقدم.

كيف تختارين ادوارك؟
اقرأ ثم اقرر هل سأشارك في 

العمل ام ال.
تضعني نص��ب عيني��ك اثناء 

االختيار مساحة الدور؟
طبعا الن اي قضية تتناولها 
الشخصية يجب ان تأخذ مساحتها 
في الكتاب���ة والطرح حتى يتم 
ملس كل جوانب القضية وتقدميها 

للمشاهد مكتملة.
ماذا عن املسرح؟

انا بنت املس���رح وخريجة 
املعهد العالي ومخرجة مسرح.

م��ا س��ر اهتمام��ك مبس��رح 
الطفل؟

احب االطفال ومسرحياتهم 
تتناول فكرا وقصصا تثري الطفل 
واعتبرها وسيلة جيدة لتعليم 

الطفل وتثقيفه.

عبدالحميد الخطيب
بعدما شاركت الفنانة يلدا في مسلسل »الى متى« الذي عرض 
ف����ي رمضان املاضي وناقش العديد م����ن القضايا املختلفة منها 
القضايا اخلاصة باملرأة في املجتمع القطري عبرت الفنان�ة يلدا 

ل� »األنباء« عن سعادتها باملشاركة في هذا العمل االجتماعي.
كما اوضحت ان الدراما اخلليجية حتتل مركزا متقدما ومتابعة 
على مس����توى الوط����ن العربي مؤكدة على انه����ا لم تبتعد عن 
الدراما الكويتية لك����ن لم يكن لها نصيب فيها هذا العام.. فإلى 

التفاصيل:


