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مطرب »ابتلش« بعمره 22
ألنه وال شركة تبي تشتري 
اللي سواه  اليديد  ألبومه 
على حس���ابه بس���ّبة ان 
السوق مضروب.. من طلع 

من داره قل مقداره!

مقدمة برامج توها »تذكرت« 
ربعها في إحدى القنوات بعدما 
كانت كاشتة فيهم فترة طويلة 
ألنها درت انهم يبون يسوون 
برنام���ج ش���بابي ميزانيته 

ضخمة.. صچ ما تستحني!

مضروب ميزانية

تشعر أحيانًا بأنها لم تصنع شيئًا حتى اليوم

mbc رزان: أرسم حدودي بنفسي وسأعود إلى
بيروت ـ بولين فاضل

بفرح وحماس كبيرين تقدم 
 The Perfect رزان مغربي برنامج
 LBC على شاش����ة محطة Bride
التي طاملا حلمت بالظهور عليها، 
إال أن إطاللتها هذه ال تعني انها 
غادرت MBC احملطة التي قضت 
فيها الكثير من سنوات مشوارها 
اإلعالمي، رزان الطموحة الى حّد 
القول انها تشعر أحيانا بأنها لم 
تصنع شيئا حتى اليوم ترى انها 
لم تس����تغل جناحاتها كما فعل 

الكثير من اإلعالميني.
»األنباء« التقت رزان في هذا 

احلوار فإلى التفاصيل:
بداييية كيف حتبيين ان ُيعّرف 
عنييك، مقدميية برامييج، إعالمية، 

ممثلة، فنانة؟
ال أفضل أيا من هذه األلقاب 
ورمبا اسمي يكفيني وعندما يقول 
عني البعض إعالمية أشعر وكأنه 

يتحدث عن شخص آخر.
هل صحيييح انه لييم يكن في 

وّدك دخول مجال اإلعالم؟
صحيح »م����ا كان بّدي أعمل 
مذيعة« لكني أمي أجبرتني على 
ذلك ومنذ 15 س����نة وأنا أحاول 

تصحيح هذا اخلطأ.
تودييين  كنييت  مجييال  أي 

احترافه؟
كن����ت أود ان أك����ون راقصة 
استعراضية كما راقصات فرقة 

كركال.
فوازير رمضان

مادمت متيلن الى هذا املجال، أين أنت من فوازير رمضان السيييما ان 
اسمك ُطرح أكثر من مرة لتقدميها؟

كل س����نة اعمل جديا على املشروع لكن يبدو لي وكأن هناك لعنة 
عل����ى الفوازير، فمن ناحية االنتاج املادي ل����ه تأثير كبير وهو يقلق 
كثيرا اجلهات املعنية باملش����روع، ومن ناحية ثانية ليس من السهل 
ان تتول����ى تقدمي الفوازير فنانة غير مصرية ألن هناك من يعتبر ان 

الفوازير حق للمصريني.
في الفترة األخيرة تنقلت بن MBC وتلفزيون احلياة والي LBC الى أي 

محطة تنتمي رزان؟
ميكنني ان أقول MBC، في البداية عائلتي األولى كانت محطة تلفزيون 
 ،MBC املستقبل، أما عائلتي الثانية التي نضجت بينها فكانت محطة
ففي هذه احملطة اكتسبت ثقافات مختلفة وتعلمت الكثير كوني عملت 
في لندن مع أش����خاص أجانب األمر الذي زادني ثقافة وثقة بالنفس 

وجعلني قادرة على التواصل مع مختلف اجلماهير.
رصيد فني

ما الذي جعلك تقدمن في شهر رمضان برنامج Deal or no Deal على 
قناة »تلفزيون احلياة«؟

  MBC وُعرفت بأنني مذيعة MBC أنا أمضيت مش����وارا طويال ف����ي
لك����ن في مرحلة من املراحل بدأت تع����رض علي برامج كثيرة جميلة 
في محطات أخرى احب ان اقدمه����ا وأضيفها الى رصيدي الفني لكن 
ليس في مقدوري ان اقبل بها بحكم عقد االحتكار، ازاء ذلك جلس����ت 
مع القيمني على M.B.C منذ نحو سنة وقلت لهم انه في ودي ان اقدم 

اكثر بكثير مما قدمته وأحب ان اكون 
كالفتاة التي تترك عائلتها وتروح 
لتعمل سنة قبل ان تعود الى حضن 
العائلة التي حتبها وتساندها، من 
هذا املنطلق عملت مع »تلفزيون 
احلياة« الذي يعتب����ر التلفزيون 
 Deal« االول في مصر وقدمت فيه
or no deal« الذي كس����ر الدنيا في 
رمضان ومازلنا حتى اليوم نحصد 
جناحه خصوصا انه مس����تمر في 

سنة ثانية.
بييييرنييامج  عيين  وميييييياذا 
»The perfect Bride« الييذي تقدمينه 
علييى شيياشيية الي LBC ومييا الذي 

جعلك توافقن على تقدميه؟
عندما جاءني عرض ال� LBC لم 
يكن في مقدوري ان اقول ال حملطة 
ترفع اسم بلدي لبنان ولبرنامج 
مثل »The perfect Bride« ابرز فيه 
كل مواهبي حي����ث ارقص واغني 

وامثل وأمسك باملسرح.
أول حلقة

هل ميكيين القول انييك حيققت 
حلما بتقدميك برنامجا على شاشيية 

الي LBC؟
هو اكثر من حلم وهذا م���ا عبرت 
عنه ف����ي اول حلق���ة من برنامج 

.»The perfect Bride«
ميياذا اضافييت رزان الييى هييذا 
البرنامج الذي سييبق ان عرض في 

موسم سابق؟
اجلمهور هو الذي يستطيع ان 
يقول م����اذا اضفت للبرنامج، لكن 
ش����خصيا افرح كثيرا عندما اسمع من يقول لي انه يشاهد البرنامج 

كي يتفرج علي.
من يرسم لك احلدود التي تقفن عندها في البرامج الفنية التي تقدمينها 

السيما تلك التي تنطوي على االستعراض؟
انا ارسمها لنفسي علما ان القيمني على البرامج التي اقدمها يعطونني 
مساحة من احلرية االمر الذي يرتب علي بطبيعة احلال مسؤولية اكبر، 
االكيد ان هناك خيطا رفيعا بني ان اكون مهضومة او ثقيلة الدم او بني 
ان اكون جذابة ومثيرة او مبتذلة ورخيصة، شخصيا احاول دائما ان 

اصل بشكل صحيح الى الناس من دون ان اضايق احدا.
احيانا اللباس الذي تطلن به يثير بعض النقد، ما ردك؟

ردي بكل بس����اطة ان ما اقدمه هو فن استعراضي واني امتثل في 
هذا املجال بنعيمة عاكف وسعاد حسني وشيريهان.

هل تشعرين بالرضا بعد هذه املسيرة املهنية الطويلة؟
ال ادري حتى اني احيانا اشعر بأني لم اصنع شيئا واقول بأنه لو 

قدر لي العودة عشر سنوات الى الوراء لكنت حققت اشياء اكثر.
بأي معنى؟

مبعنى اني كنت استغللت جناحاتي بشكل افضل، اليوم اذا جنحت 
في عمل معني احس����ب جناحي واوظف ذكائي الستغالل هذا النجاح، 
بينما في املاضي عندما كنت اجنح كنت اعيش النجاح بيني وبني نفسي 
من دون ان اس����عى الى املردود املادي او توظيف هذا النجاح اعالميا 
واعالنيا، أنظر الى اعالميني كثيرين فأرى انهم استغلوا جناحاتهم التي 

كانت الى حد ما اقل من جناحاتي وصنعوا منها اشياء كثيرة.
ماذا بعد الي LBC؟

سأعود الى MBC يعني الى اهلي الذين اشتاقوا الي.

رزان مغربي

أحمد اخللف مع جوائزه

مخرجه أحمد الخلف يستعد لتصوير »شغف« بدعم من »زوايا«

»الجزيرة« اإلخبارية عرضت فيلم »سالم« الكويتي
مفرح الشمري

مبناسبة مرور الذكرى االولى 
حلصار قوات االحتالل االسرائيلي 
لقطاع غزة والذي حصد الكثير من 
ارواح االطفال والشباب والنساء 
وكبار السن، عرضت قناة اجلزيرة 
االخبارية الفيلم الكويتي »سالم« 
للمخرج الشاب احمد اخللف والفائز 
بجائزة افضل فيلم القل من عشر 
دقائق بعد منافسة كبيرة مع 140 
فيلم���ا متثل 27 دولة من مختلف 
 Swan« انحاء العالم في مهرجان
seabay« ويتحدث الفيلم عن رجل 
مسن يرفض اخلضوع واالستسالم 
والتنازل عن حقه في العيش بحرية 
وسالم وقد جسد شخصياته كل من 
نوار القربتي، عبداجلليل بستكي 
باالضافة الصوات كل من االعالمي 
القحطاني والفنان محمد  فيصل 
القصير  الفيلم  االكوا. كما شارك 
 Heart of england« في مهرج���ان
international festival« بعد ان وجه 
مديره املخرج نك هدسون دعوة 
رسمية للمشاركة في انشطته وقد 
نال استحسان اجلميع النه يتحدث 

عن موضوع السالم.
املخ���رج احم���د اخلل���ف اكد 
ل�»األنباء« ان عرض قناة اجلزيرة 
االخباري���ة لفيلمه هو دليل على 
متيزه الن���ه يناقش قضية مهمة 
في العالم، مؤكدا ان عرضه على 
هذه القناة التي يتابعها الكثير هو 
اضافة جديدة للفيلم. وقال: عرض 
الفيلم كان من خالل تقرير اخباري 
مبناس���بة مرور الذك���رى االولى 
حلصار قطاع غزة من قبل قوات 
االحتالل االسرائيلي ومت التصوير 
معي في مقر عملي باملعهد العالي 
للفنون املس���رحية حيث حتدثت 
عن فك���رة الفيلم واله���دف منها 
وهلل احلمد نال التقرير استحسان 
اجلميع. وعن جديده قال: أستعد 
حاليا لتصوير فيلم »شغف« ومدته 
15 دقيقة وتدور فكرته حول أهمية 

الغامن إلمكانية عرضه في صاالت 
الغامن بذلك مع  العرض ووعدها 
عرضه في عدد من صاالت السينما 
العربي���ة باالضافة الجتماعها مع 
شركة اتصاالت كبرى في الكويت 
لدع���م فيل���م »ش���غف« وحملة 
التغيير«. واشار اخللف  »موجة 
ال���ى ان فيلمه تدور أحداثه حول 
4 ش���خصيات لديها أحالم وهي: 
فتاة حتلم بالزواج وممثل يحلم 
بالشهرة وكاتبة روائية حتلم بأن 
تنال رواياتها استحسان اجلميع 
باالضاف���ة الى العب هوكي يحلم 
بالش���هرة، مشيرا الى ان منتخب 
الكويت للهوكي سيشارك في هذا 

الفيلم.

احللم في حياة اإلنسان وسيجسد 
شخصياته 9 ممثلني ومن األسماء 
املرش���حة فيصل العميري، خالد 
القفاص،  البريكي، عبداحملس���ن 
محمد صفر وقد عرضت فكرة الفيلم 
على مجموعة »زوايا« التي تصدت 
من قبل إلنتاج حملة »اقسم« وهلل 
احلمد تبنوا فكرته وسيكون من 
ضمن حملته���م اجلديدة »موجة 
التغيير« وبالتالي فهم مسؤولون 
عنه إليجاد الدعم مع الترويج له 
إعالميا وهنا أحب ان أشكر مدير 
عام مجموعة »زوايا« رنا اخلالد 
على تبن���ي مجموعتها فكرة هذا 
الفيلم خاصة انها اجتمعت مع مدير 
عام شركة السينما الوطنية هشام 

املخرج أحمد اخللف على شاشة قناة اجلزيرة

بروموشن فيلم »سالم«

يتعاون من خالله مع نخبة مميزة من الشعراء والملحنين 

جديد رابح باألسواق قريبًا بطريقة مبتكرة

يباشر الفنان رابح صقر عمله على إنهاء جميع 
األمور املتعلقة بألبومه اجلديد وذلك لتسليمه 
خالل الفترة القليلة املقبلة للش���ركة املنتجة، 
حيث يعتزم الصقر من خالله طرح أعمال غنائية 
جديدة، الس���يما بعد غيابه عن الساحة منذ ما 

يقارب سنة وآخرها البوم »صدقني«.
ومن املتوقع ان يكون األلبوم اجلديد في أيدي 
املستمعني خالل مدة لن تتعدى الشهرين. على 

حسب احدى الصحف السعودية.
وقد حرص صقر على تسجيل أعمال األلبوم في 
أكثر من ستوديو بعدة عواصم عربية وأوروبية، 
حيث سجل ما يقارب العشرين عمال سينتقي من 

بينها األفضل لتسليم ماستر األلبوم للشركة.
وعلى الصعيد نفسه ينشغل الفنان السعودي 

بتصوير الغالف اخل���اص باأللبوم وتصميمه 
بطريقة مبتكرة جديدة ستكون مبثابة املفاجأة 

جلمهوره من خالل مصممني عامليني.
ومن املتوقع ان يض���م جديده نخبة كبيرة 
من أملع الشعراء وامللحنني مثل األمير سعود بن 
عبداهلل وفيصل بن خالد بن سلطان وأسير الشوق 
وبدر املليحي ومنصور الش���ادي وعبداهلل أبو 
دلة، اضافة الى بعض الشعراء الذين تواجدوا في 
األلبومات السابقة مثل: العالية، فيصل السديري 

وواحد ومعتزة.
ومن امللحنني صالح الشهري وسهم وياسر بوعلي 
 وفيصل الراشد، اضافة الى عدة أحلان للفنان نفسه. 
أما املوزعون فهم: هاني فرحات، خالد عز، طارق 

عاكف، عصام الشرايطي.

رابح صقر

ممثلة »عبرت« عن استيائها 
اللي وعدها  من أحد املنتجني 
انها تكون من ضمن فريق عمله 
اليديد بس صاحبنا عطاها طاف 
ألنها ما س���ّوت اللي يب��يه.. 

احلمد هلل والشكر!

وعد


