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انها 22 مطربة خليجي���ة تفكر 
تغني مصري علش���ان تعّوض 
غيابها بعدما »احترقت« طلتها 
عند جمهورها بس���ّبة كليباتها 
اجلريئة.. إذا فات الفوت ما ينفع 

الصوت!

تعويض
ممثلة »هددت« أحد املخرجني 
اخلليجيني بعدما وصل لها حچي 
من زميلة لها انه قاعد يش���وه 
سمعتها ويسولف عنها سوالف 
ما ص���ارت وال اس���توت.. زين 

تسوين!

تهديد
ممثلة أعمالها تنع����د عاالصابع 
»هوايتها« نقل احلچي والنميمة، هااليام 
قاعدة حتلل اللي نكتبه في الكواليس 
وتدقدق على الفنانني واملنتجني علشان 
تقولهم انهم املقصودين فيها.. يا غريب 

صير أديب وإال نطّلع سوالفچ!

تحليل

دارين حدشيتي تتهم روال سعد بسرقتها

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يبدو ان االتهامات املتبادلة بني الفنانات أضحت السائدة اليوم 
بحيث تغطي مس���احات واسعة من وس���ائل اإلعالم في ظل غياب 
لألعمال الفنية التي كانت تغذي الصحف. وبعد التراشق الكالمي 
بني كل من كارول سماحة واليسا، والتراشق بني جمهوري الفنانتني 
هيفاء وهبي وجنوى كرم، جاء تراشق الساحة اللبنانية الفنية بني 

كل من دارين حدشيتي والفنانة روال سعد حيث اتهمت االولى الثانية 
بس���رقة حلن أغنية »كل الغرام« فما كان من روال سعد إال أن نفت 
التهمة مشيرة الى انها ليست صاحبة اللحن وإذا أرادت ان تتهم احدا 
فلتتهم امللحن مشيرة الى انها سبق ان عرضت مقدمة أغنيتها »كل 
الغرام« للملحن سمير صفير اال انها لم تثر أي أزمة ألنها ال جتيد 

افتعال املشاكل وفي النهاية تلك القضية تخص امللحن.

روال سعد

إليسا

دارين حدشيتي

فستان زفاف إليسا 
»على البال«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تنهمك الفنانة اللبنانية اليسا هذا 
األسبوع في تصوير كليبها اجلديد 
ألغنية »ع بال����ي« مع املخرج مازن 
فياض بعد ان كان من املفترض ان 
تصورها مع املخرج وليد ناصيف. 
ويستمر التصوير لثالثة أيام، ويتوقع 
ان ترتدي اليسا فستان الزفاف في 
الكليب وللمرة األولى وهو من تصميم 
إيلي صعب بحسب ما صرحت هي 

قبل 3 أشهر.
يذكر انها املرة األولى التي تتعاون 
فيها اليسا مع املخرج مازن فياض 
املعروف ببراعته في اخراج االعالنات 
وكانت لفياض جتربتان في الكليبات 

املصورة مع الفنانة ميكايال.

هند تعّلم زهرة أصول ركوب الطائرة 
 خالد حسين

في حلقة تعرض غدا عنوانها التميز، حتل 
الفنانة هند البلوش����ي ضيف����ة على البرنامج 
احلواري املنوع »زهرة اخلليج« على قناة ابوظبي 
االولى، حيث تتناول احللقة مواضيع عدة منها 
موضوع الفوارق بني الرجال والنساء مع املدرب 
جوني الغول، وموضوع آخر يتعلق باملوضة 

واألزياء وآخر تصاميم اجلالبية العصرية.
وفي فقرة السياحة، يأخذ البرنامج مشاهديه 
في رحلة ممتعة إلى روس����يا، وفي االتيكيت 
س����نتعلم أصول ركوب الطائرة، أما في فقرة 
التكنولوجيا فسيشرح لنا محمد الغامدي لعبة 

»احلياة األخرى«.
ومن املعروف ان برنامج »زهرة اخلليج« 
تتم إدارة دفة احلوار فيه من قبل الفنانة زهرة 
عرفات، أما بقية األدوار فيتوالها كل من سميرة 
إبراهيم للموضوع����ات االجتماعية، ونيكول 
ش����امي للموضة والتجميل، ومحمد الغامدي 
للتكنولوجيا، ومحمد املرزوقي لشؤون اإلتيكيت، 
فيما يتولى مينا دميان قراءة بريد املجلة والرد 

على استفسارات املشاهدين.
يذكر ان البرنامج يعرض مس����اء كل سبت 

20:00 بتوقيت الس����عودية، مع إعادة االثنني 
الس����اعة 23:30 بتوقيت السعودية على قناة 

أبوظبي األولى.

زهرة عرفات

أكد عودة »رواسي« بقوة وإلغاء تصويت الجمهور في »شاعر العرب 3«

فايز بن دمخ: الفضائيات تحّولت إلى أفالم هندية!

مفرح الشمري
كشف رئيس مجلس إدارة تلفزيون »رواسي« فايز 
ب���ن دمخ عن رفضه صفقة إعالمية مببلغ 73.567.000 
مليون دوالر إلنش���اء باقة فضائية تتعاون مع إحدى 
الشركات األوربية الشهيرة بعدما تبني له خبث نوايا هذه 
الشركة، وأطلع بن دمخ في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
الصحافيني على نسخ من العقد املتفق عليه مع الشركة 
األوروبية وصورة من إيصال حتويل املبلغ على البنك 
األهلي السعودي، وقال بن دمخ عندما مت االتفاق وتوقيع 
العقد مع مسؤولي الشركة في دبي كنا نتوسم في مثل 
هذا االتفاق نقلة نوعية في اإلعالم العربي وأن اختيار 
تلفزيون »رواسي« ممثال بشخص فايز بن دمخ يدعو 
للفخر وفعال وحتى يثبتوا حسن نواياهم مت حتويل مبلغ 
75 مليون دوالر على البنك األهلي السعودي ويشهد على 
ذل���ك مديره عبداهلل العنزي، لكن بعد االجتماع الثاني 
مع مسؤولي الشركة األوروبية تبني أن الهدف يتجاوز 
فايز بن دمخ إلى نية مبيتة ومآرب لضرب بعض رموز 
الدول اخلليجي���ة والعربية بطريقة مبطنة مما دعاني 
إلعالن رفضي الشديد لهذه األساليب امللتوية والتمسك 
بعروبتي وانتمائي ووالئي للمنطقة ورفض املغريات 

التي يقف أمامها البعض مكتوفي اليدين.
وأض���اف قائال: عندما ملس���ت أن االتفاق يحمل في 
ظاهره تعاونا إعالميا وفي باطنه منحى سياسيا وضعت 
نقطة في نهاية س���طر اتفاقي معهم فأنا ال أبحث عن 

مجد قومي أو أسعى للتصنع واملثالية إمنا نعمل على 
ترس���يخ القيم التي غرسها بنا آباؤنا وأجدادنا، وقال 
بن دمخ معلقا على توقف بث تلفزيون »رواسي« ملدة 
ثالثة اش���هر ان هذا التوقف كان له أسبابه احلقيقية، 
فعلى الرغم من التأويالت والش���ائعات إال ان العودة 
كانت بصورة أكثر قوة حيث شملت الدورة البرامجية 
اجلديدة مجموعة جديدة من البرامج املتنوعة انطلقت 
مع بداية شهر مايو وهي »رواسي، شريط الذاكرة، بدون 
رسميات، مس���افات، من التراث، الديوانية، بلوتوث، 

الصيد، ومحطات«.

شاعر العرب

وأشار إلى التحضير للنسخة الثالثة من البرنامج 
الشهير مسابقة شاعر العرب، حيث حصل على موافقة 
مبدئية من إحدى الش���خصيات الس���امية في اخلليج 
ستحمل اسمها اجلائزة الكبرى، وقال بن دمخ »أنتظر 
املوافقة اخلطية، معلنا أن فتح باب التسجيل سيكون 
ابتداء من منتصف يونيو وسيغلق باب التسجيل في 
العاش���ر من اغسطس املقبل وس���تنطلق املسابقة في 
الس���ادس عشر من سبتمبر وفجر بن دمخ مفاجأة بأن 
النس���خة الثالثة ستشهد الكثير من التجديد، حيث مت 
إلغاء تصويت اجلمهور واالستعاضة عنه بلجنة حتكيم 
مرادفة للجنة التحكيم وستضم عددا من عمالقة الشعر 
في الوطن العربي ويحس���ب تقييمها إلى جانب تقييم 

جلنة التحكيم الرئيسية.

أفالم هندية

وفتح بن دمخ النار على بعض القنوات الفضائية التي 
وصفها بقنوات الفتنة وتسويق املفاهيم الفاسدة ومحاولة 
ضرب الوحدة الوطنية واالس����اءة للقبائل وإثارة الفتنة 
الطائفية متخفية وراء أقنعة مزيفة س����قطت وكشف عن 
عوراتها مشيرا الى ان اإلعالم العربي يتعرض إلى هجوم 
شرس واستهداف بات اليوم واضحا. وتساءل قائال: ملاذا 
حترص بعض الفضائيات على إعطاء صورة مشوهة عن 
املجتمع اخلليجي على انه مجتمع فقر ومرضى وال يعكسون 
اجلانب املشرق أو الديني في هذا اجلانب، بل أصبحت بعض 

القنوات أشبه باألفالم الهندية، على حد تعبيره.
وق����ال إن اإلعالم ليس مجرد طير وإبل، بل لدينا ثروة 
كبيرة من املفكرين واألدباء واملثقفني وإعالمنا العربي يجب 
أال ينحدر إلى اإلسفاف الذي يثيره البعض، والبد أن يكون 
هناك رقيب مينع هذه التجاوزات ويضع حدا لكل من يريد 
التسويق ملفاهيم فاس����دة عبر املنابر اإلعالمية، وأوضح 
بن دمخ أن التلميح والهمز واللمز من قبل بعض البرامج 
التي يراد بها ضرب ش����اعر العرب باتت أالعيب مكشوفة 
وإن مت تبريرها بجملة برامج املسابقات الشعرية االخرى، 
فاجلميع يعلم بأن »شاعر العرب« و»شاعر املليون« هما 
البرنامجان الشعريان الوحيدان ونتحدى من يثبت بأننا 

تعرضنا أو أسأنا الى برنامج »شاعر املليون«.

)سعود سالم( جانب من املؤمتر الصحافيفايز بن دمخ


