
االثنين 26 ابريل 2010   35فنون

»البارحة يا خال«.. علي عبدالستار في المتحف الكبير
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عبدالحميد الخطيب
»البارح����ة يا خال« هو عنوان االغني����ة التي قام مؤخرا بتصويرها 
الفنان علي عبد الستار بإنتاج من الشركة الوطنية للخدمات االعالمية 
في قطر، وبقيادة املخرج املبدع محمد سعود املطيري، وبدعم فني من 
ش����ركة »تارا لالنتاج الفني« في قطر والتي قامت بتزويد كامل املعدات 

الفنية لصالح العمل بإدارة عبدالرحمن السليطي.
وقد مت التصوير مبرافقة فرقة ش����عبية قطرية بإشراف من مدرب 
االس����تعراضات عيد، وذلك في منطقة الش����حانية، وحتديدا في مزارع 

الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني حيث مت التصوير داخل املزرعة وفي 
املتحف الكبير التابع لها. وأش����ار املخرج محمد سعود املطيري الى انه 
والفنان علي عبد الستار ارتأيا جعل الڤيديو كليب مبنزلة قصة حتاكي 
تاريخ املنطقة اخلليجية من خالل الدمج بني حياة البر والبحر من خالل 

لوحات استعراضية متنوعة شملت بيت الشعر والنوخذة وغيرها.
وأوضح املطي����ري انه من املتوقع ان يتم اه����داء هذا العمل الى كل 
احملطات العربية منتصف يونيو املقبل، حيث تتم حاليا اعمال املونتاج 

واجلرافيكس لالغنية في الكويت.

من جانب آخر جتري االستعدادات اآلن لتسجيل جلسة شعبية غنائية 
للفنان علي عبدالس����تار الشهر املقبل يونيو 2010 لصالح اذاعة صوت 
اخلليج في قطر، حيث كلف املوسيقار محمد املرزوقي مدير اذاعة صوت 
اخلليج الفنان خالد الشيخ باإلشراف على فريق العمل املخصص إلنتاج 
هذه اجللس����ة، وذلك لتناغم حس العمل بني الفنانني علي عبد الستار 
وخالد الشيخ واللذين بدآ بالفعل اختيار االغاني التي سيتم تسجيلها 
من خالل جلس����ات عمل مكثفة، وذلك لضمان اعلى جودة للعمل صوتا 
وحلنا وموس����يقى. واالغنيات املختارة ستكون جمعا بني قدمي وجديد 

الفنان علي عبد الستار، وكذلك سيتم اختيار اغان مميزة لفنانني آخرين 
ليقدمها علي عبد الس����تار بصوته. اجلدير بالذكر ان »البارحة يا خال« 
ه����ي واحدة من اغنيات ألبوم الفنان علي عبد الس����تار 2008 وهي من 
كلمات احمد صالح الس����ليطي وأحلان علي عبدالستار، ومت تسجيلها 
ومكساجها في اس����تديوهات الوطنية في قطر بإدارة املهندس واملوزع 
املوسيقي وليد ابوالقاسم، وكان االشراف على االزياء والديكور مت من 
خالل ش����ركة كريزي آرت بإدارة مهندس الديكور محمد علي، أما ادارة 

التصوير واالضاءة، فكانت لشركة الرواد لالنتاج الفني.

دمج بين حياتي البر والبحر من خالل لوحات استعراضية

عبدالستار في كليب »البارحة يا خال«املخرج محمد سعود موجها الفنان علي عبدالستار أثناء التصوير

محمد سعود املطيري

وليد توفيق

غنوى

وليد توفيق يشارك في بطولة 
كرة قدم بجامعة اإلمام

»دمعة« غنوى ڤيديو كليب

بعد طرح أغنيته���ا االولى »ميالة« قبل بضعة أس���ابيع على 
احملطات االذاعية وتصويرها بطريقة الڤيديو كليب، انتهت الفنانة 
غنوى من تس���جيل اغنيتها اجلديدة التي حتمل عنوان »دمعة« 
م���ن كلمات نعمة زلزلي، وأحلان نادر زلزلي، وس���يبدأ بثها على 
االذاعات العربي���ة خالل ايام ومن املتوقع ان تصورها ايضا على 

طريقة الڤيديو كليب.
كما ستسجل غنوى أغنية جديدة من أحلان الفنان الياس كرم، 
وس���يكون العمل اجلديد من انتاج س���مير قزي الذي تسلم إدارة 

أعمالها أخيرا.

في زيارة خاصة الى اململكة العربية الس���عودية 
ألداء العمرة، زار وليد توفيق وزير االعالم السعودي 
د.عبدالعزي���ز اخلوجة وقدم أغنية »الس���عودية يا 
حب���ي أنا« بصوته، وهي م���ن أحلانه وكلمات رمي 
البوادي كما صورها عل���ى طريقة الڤيديو كليب 
بشكل يليق بإجنازات اململكة، ولم تقتصر الزيارة 
على هذا اللقاء فحسب، بل أطل النجم العربي ايضا 
على اجلمهور السعودي من خالل برنامج »صباح 
اخلير يا سعودية« عبر التلفزيون السعودي والقى 

اعجاب املشاهدين، كما حضر ختام بطولة كرة قدم 
في جامعة اإلمام، وكان حضوره للجامعة مثار اهتمام 

املوجودين.

تجد نفسها في اإلعالم بمختلف مجاالته

ميراي مزرعاني: الضحك يفقدني السيطرة على نفسي
بيروت ـ بولين فاضل

ال تشبه ميراي مزرعاني اال نفسها وهي التي متيزت 
من����ذ بداياتها في التلفزي����ون بعفويتها وخفة ظلها 

وضحكتها.
ميراي القادرة على ادخال البسمة الى قلوب الناس 
تطل في العديد من البرامج التي حازت جماهيرية 
كبيرة، »األنباء« التقت ميراي فإلى التفاصيل:

 »MTV« البع��ض فوجئ بعودتك ال��ى محطة
ف��ي برنامج نكات ال ف��ي برنامج من نوع آخر، 
فما الذي حصل وهل ترددت قبل املوافقة على 

تقدمي برنامج »أهضم شي«؟
بصراحة ترددت بعض الشيء خصوصا 
اني لست خبيرة في إلقاء النكات فضال عن 
اني سألت نفسي واملعنيني عما ميكن ان اقدمه 
في برنامج من هذا النوع، في نهاية 
املطاف وافقت الن املوضة اليوم هي 
موضة النكات واالجواء الطريفة 
واخلفيفة وبالتالي من غير املعقول 
ان نسير عكس التيار ونقدم مثال 
برنامج ألعاب الن برامج األلعاب تكاد 
تكون نادرة هذه االيام على الشاشات 
»السوق هيك بدو« واملشاهدون يريدون 
اليوم برامج مهضومة تفرحهم وتسليهم، 

فلماذا ال نقدم لهم ما يلبي رغبتهم؟
هل انتهى زمن برامج األلعاب؟

موضة برامج األلعاب كانت في فترة من الفترات 

 MTV �وال LBC �واذك����ر اني قدمت في حينها عل����ى ال
»هيصة« و»شوف حالك« وقد كانت برامج ألعاب ثقيلة 
وضخمة، اما اليوم فقد تراجع هذا النوع من البرامج 

حتى في الواليات املتحدة االميركية.
شخصيتك كم تساهم في جناح البرنامج؟

ادارة احملطة تدرك اني قادرة على ادخال البسمة 
ال����ى قلوب الناس واتصور انه����ا فكرت بي كي ترفع 
من مس����توى البرنامج، واحلمد هلل البرنامج يحظى 
بنس����بة مشاهدة عالية منذ احللقة االولى وهذا االمر 

فاجأنا جميعنا.
ثمة اس��تهالك كبير للنكات مبا ان البرامج التي تعنى 
بها اضحت كثيرة، فهل من مشكلة تعترض البرنامج في 

هذه الناحية؟
االكيد اننا نعاني شحا كبيرا في النكات لكن املهم 
في النهاية ه����و طريقة إلقاء النكت����ة او الطرفة الن 
النكتة الواحدة قد تبدو طريفة جدا مع احدهم واكثر 

من عادية مع آخر.
هناك من يرى انك تبالغني في الضحك وينتقدك على 

ذلك، ما ردك؟
هكذا انا وهكذا هي ضحكتي وبصراحة ال استطيع 
الس����يطرة على  نفسي، عفويتي هي االساس في كل 
ما اق����وم به خصوصا اني على الشاش����ة كما انا في 

احلياة.
اال ترين ان برامج النكات صارت متشابهة اليوم؟

كل البرامج متشابهة سواء في السياسة او في الفن 
او في اي مجال آخر.

ل��م نعهدك ف��ي برامجك جالس��ة بل اعتدن��ا عليك 
تتحركني على املسرح، هل وجدت صعوبة في ذلك؟

اكي����د تضايقت وقلت للمعنيني »ال اس����تطيع اال 
ان اقف واحترك على املس����رح« لك����ن لم يكن هناك 

مجال لذلك.
انتقالك الى محط��ة MTV هل جاء عقب انتهاء عقدك 

مع تلفزيون »املستقبل«؟
عق����دي مع تلفزيون »املس����تقبل« كان فقط على 
برنامج »ايقاع« الذي قدمته على مدى س����نتني، بعد 
ذلك عرضت عل����ي ادارة التلفزيون برنامجني لكني 
لم اجد نفس����ي فيهما، عندها ارتأيت ان اغيب بعض 
الشيء عن الشاشة وهذا ما حصل الى ان عرض علي 
القيمون على »اذاعة الشرق« تقدمي برنامج صباحي 
فوافقت خصوصا اني احب االذاعة واعتبر نفسي ابنة 
االذاعة، في تل����ك االثناء عرض علي املنتج واملخرج 
بودي معلولي فكرة برنامج ألعاب فدرسناها وعملنا 
عليها كثيرا وكانت حتتاج ال����ى انتاج كبير اال اننا 
وضعناه����ا الحقا جانبا الن ادارة التلفزيون لم تكن 

قادرة على الدخول في انتاج ضخم.
كم يش��بهك برنامج »صباح الش��رق« الذي تقدمينه 

في االذاعة؟
يش����بهني كثيرا لدرجة اني اش����عر بأني ال اقدم 

برنامجا بل اقدم شخصيتي وافكاري.
بني االذاعة والتلفزيون ايهما تفضلني؟

االذاع����ة والتلفزيون يكم����الن بعضهما وانا اجد 
نفسي في االعالم مبختلف مجاالته.

ميراي مزرعاني


