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الفنية

مخ���رج خليجي يعتقد ان 
مس���تواه عالي هااليام قاعد 
يعامل املشاركني في مسلسله 
اليديد بطريقة غريبة وبعيدة 
عن االحترام.. اهلل يرحم ايام 

زمان!

تعامل
ممثلة »مه���دت« الطريق 
الحد املنتجني لعرض اعماله 
على شاش���ة عربية هااليام 
 متضايق���ة الن���ه هاملنت���ج 
ما يبيه���ا بأعماله الدرامية.. 

اهلل يعينچ!

طريق
ممثل���ة »ناداه���ا« اح���د 
املخرجني للمشاركة في عمله 
الدور  اليديد غير رأي���ه النه 
مو راكب عليها الش���يء اللي 
 زعل هاملمثلة وقالت له واهلل 
ال أسحرك.. احلمد هلل والشكر!

سحر

أكد أن ألبومه »موهوم« وجد صدى كبيرًا بين الناس

جوزيف عطية: »ما بدي كون متل حدا«!
شركة »ستار سيستم«، اما كليبا 
»موهوم« و»تعب الشوق« فمن 

إنتاج شركة »ميلودي«.
ماذا تق��ول عن كلي��ب »تعب 

الشوق« الذي صورته أخيرا؟
طابع الكليب رومانسي حزين 
لكن ثمة بعض األمل في نهايته. 
الفكرة جديدة ومنس���جمة مع 
مضمون األغنية الذي يقول »سلم 
يا حب عاللي غاب وعني راح«، 
أمتنى ان يتفه���م الناس الفكرة 

لكني متفائل وأراها جميلة.
حللت هذه الس��نة ضيفا على 
برنامج »ستار أكادميي«، هل حتن 
ال��ى البرنامج أم تعتب��ره مرحلة 

ومرت؟
ال ليس مرحل���ة ومرت، هو 
مرحل���ة مهمة جدا ف���ي حياتي 
وس���أظل أدين ل���ه بالفضل في 

شهرتي.
الشهرة كم تغير الفنان؟

من يقول ان الشهرة ال تغير 
اإلنسان يكذب من دون شك، قبل 
الشهرة يكون الفنان إنسانا عاديا 
يعيش حياته بطريقة طبيعية، 
اما عندما يش���تهر فيتغير كل 
ش���يء ويكفي ان نظرة الناس 

إليه تتغير.
كم أن��ت محصن جتاه الغرور 
الذي يصيب أكث��ر الفنانني الذين 

يعرفون الشهرة؟
ال أنكر انه في وقت من األوقات 
أم���ور عن س���يطرتي  خرجت 
وأصابني شيء من الغرور وأعتقد 
ان كل فنان مير مبثل هذه املرحلة، 
لكن احلمد هلل انا اليوم بعيد عن 
الغرور وسأظل كذلك مادمت ال 
أنسى فضل أهلي وأصدقائي وكل 
الناس الذي���ن دعموني ووقفوا 

الى جانبي.
ه��ل لديك تصور ملا س��تكون 

عليه بعد سنوات؟
أحلم كثيرا وأحالمي ال حدود 
لها، لكني في الوقت نفس���ه من 
النوع الذي يعمل كثيرا على األرض لتحقيق 

جزء من أحالمه.
هل تتمنى بينك وبني نفس��ك الوصول 

الى جنومية فنان معني؟
كنت أمتنى ذلك قبال وأقول يا ليتني 
أتوصل ألن أكون مثل هذا الفنان او ذاك. 
اليوم صرت أريد أن أكون جوزيف عطية 
الفنان الذي يحبه الناس، يعني »ما بدي 

كون متل حدا«.

ه��ل أنت الي��وم األول في الش��ركة من 
حيث الدعم واالهتمام؟

الشركة ال تقرر سلفا من تريد ان تدعم 
أكثر بل الفنان مبجهوده الش���خصي هو 
الذي يس���اعد نفسه فتزداد األنظار عليه 
ويزداد الطلب علي���ه وعندها بديهي أن 

تهتم به الشركة أكثر من سواه.
ملن إنتاج الكليبات التي تطل فيها؟

الكليبات الس���ابقة كان���ت من إنتاج 

تضم في عدادها اكثر من اثنني وعشرين 
فنانا وليس باألمر الس���هل املعرفة سلفا 
َمن من بني هؤالء الفنانني »سينّجم« ومن 
هو مؤهل لكي تعمل لي الشركة أكثر، من 
هنا كان عليها أن تنتظر لترى وفي هذا 
الوقت أنا أثبت نفسي وعملت على ذاتي 
وبرزت، املهم أن التعاون مع الشركة يتم 
حاليا بطريقة جيدة جدا وانا وإياها على 

املوجة ذاتها.

بيروت ـ بولين فاضل
4 س���نوات مرت على تخرج 
جوزيف عطية في برنامج »ستار 
أكادميي«، جنما اول استحق لقبه 
عن جدارة، 4 سنوات وهو يعمل 
على ذاته ويحضر أللبومه األول 
الذي تأخر بعض الشيء ولكنه 
حني صدر كان على قدر االنتظار 
فانتشرت أغنياته بسرعة حتى 
قبل البدء بتصويرها، جوزيف 
عطي���ة ورغم انه اليزال يعيش 
فرحة جناح ألبومه »موهوم«، إال 
انه بدأ التحضير أللبوم جديد، 
وف���ي باله أحالم ومش���اريع ال 

حدود لها.
4 أش��هر م��ّرت عل��ى صدور 
ألبوم��ك »موه��وم«، كي��ف تقيم 

األصداء عليه؟
أكثر من جيدة والناس احلمد 

هلل أحبوه.
توقعت له هذا النجاح؟

كنت واثقا من انه س���يكون 
في موقع جمي���ل لكن »مش قد 
ما عم شوف«. فالناس تعرفوا 
الى األغنيات وعرفوها بسرعة 

لم أتوقعها.
املالحظ انك نوعت في األلبوم 
وضمنت��ه أغني��ات فيه��ا الكثير 
من الرومانس��ية والش��جن، فهل 
تقص��دت س��لوك ل��ون مختلف 
عن لون الدبك��ة والفولكلور الذي 

عرفت به في أغنيات سابقة؟
قبل األلب���وم عرفني الناس 
في أغني���ات الدبكة، لذا أحببت 
في ه���ذا العمل االجتاه أكثر الى 
اللون الكالسيكي الهادئ مع بعض 

التنويع.
ال تريد حصر نفسك في لون 
محدد، هل حتى ال يقال انك حتذو 

حذو أحد الفنانني؟
ال، ليس كذل���ك، ان يتوصل 
الفنان الى غن���اء أكثر من لون 
بصوته فهذه نعمة، فأنا عندما 
أغني الدبكة يرقص الناس وعندما 

أغني اللون الكالسيكي يتأثرون وعندما 
أغني الطرب يطربون وهذا أمر جميل.

ف��ي وقت من األوقات كنت تش��كو من 
تقصير شركة »ستار سيستم« التي تتعامل 
معه��ا كإدارة أعم��ال وإنت��اج، الي��وم هل 

استقامت األمور مع الشركة؟
اليوم أعذر الشركة على تقصيرها بينما 
في الس���ابق لم أكن أتفهم هذا التقصير 
وكنت ألوم الش���ركة على ذلك، الشركة 

جوزيف عطية

حمدت اهلل لفشلها في الغناء

هيفاء: أرفض أن يلمسني أي فنان.. 
وأتقبل الضرب!

حياته���ا الزوجية مع زوجها 
الذي يخدع البنات.

من جانب آخر، عبرت هيفاء 
عن سعادتها بلقب أجمل فنانة 
خليجية ال���ذي يطلقه عليها 
جمهوره���ا، وأوضحت وجهة 
نظرها في الجمال، حيث قالت 
»الجم���ال هو جم���ال الروح 
وهو اليزول بتق���دم العمر«، 
واس���تطردت مضيفة: »لدي 
قناعة بأن نجوميتي وجمالي 
سيأفالن بقدوم جيل جديد، ومن 
الطبيعي ان تقل فرصتي في 

األعمال والبطولة حينها«.
وكشفت الفنانة البحرينية 
عن سر مظهرها الجديد، مؤكدة 
ان سببه »ريجيم« تتبعه منذ 
فترة طويل���ة، ولفتت الى ان 
الجديد في  مظه���ر ش���عرها 
مسلسل »ليلى« كان من باب 
التنويع، معربة عن شعورها 
بأن جمهورها تقبلها في شكلها 

الجديد.

مشاركتي في مسلسل »طماشة« 
الكوميدي.

واستطردت »أنا بطبيعتي 
أمي���ل لألعم���ال التراجيدية، 
فأنا لس���ت كوميدي���ة، ومن 
الصعب ان أجد دورا يناسب 
شخصيتي في عمل كوميدي، 
ولكن بعض المخرجين يقولون 
ان دمي خفي���ف وقبلت بهذه 

التجربة«.
وعن آخ���ر أعمالها، قالت 
انها تجسد حاليا دور  هيفاء 
نورة في مسلسل »بنات آدم« 
الذي  المقلة  للمخرج أحم���د 
يصور في البحرين، وهو من 
تأليف جمال س���الم، بطولة 
الفنان د.حبيب غلوم  زوجها 
الذي يجس���د دور زوجها في 
 العم���ل ويعذبه���ا، ولكنه���ا 
تتحمله وتحاول إصالحه، فهي 
ش���خصية صابرة ومجاهدة 
بالنس���بة لي، ولكنها تتحمل 
الخيان���ة لك���ي تحافظ على 

البحرينية  الفنان���ة  أكدت 
هيفاء حسين انها ال تقبل أن 
يلمسها أي فنان في المشاهد 
أثناء التصوير،  الرومانسية 
معربة عن شكرها اهلل لفشلها 
إكمال مشوارها كمطربة،  في 
ألنه جعلها تكتشف مواهبها 

في التمثيل.
كما أعربت عن س���عادتها 
بلقب أجم���ل فنانة خليجية، 
وكش���فت كثيرا من أس���رار 
»النيولوك« الجديد الذي ظهرت 

به مؤخرا.
وقالت هيفاء � في تصريحات 
ل� mbc.net � انها كانت تتمنى 
ان تكون مطربة، وحاولت ان 
تعرض صوتها على أكثر من 
جه���ة، إال انها بع���د ان قدمت 
مسلسل »حكم البشر« عرض 
عليها ان تطرح ألبوما غنائيا، 
لكنها رفضت، وأضافت »أحمد 
اهلل على رفضي، ألني اكتشفت 
ان إمكانياتي في التمثيل أفضل 

بكثير«.
الس���ياق، بررت  وفي هذا 
الفنان���ة البحريني���ة قبولها 
تقديم ڤيدي���و كليب ألغنية 
»تركتني« لحسين الجسمي 
بوجود المخرجة فاطمة محمد، 
الفنان حس���ين  ونجومي���ة 
الجسمي، مشيرة الى انها كانت 

متأكدة من نجاح الكليب.
ومن الغن���اء الى التمثيل، 
قالت هيفاء انها ترفض األدوار 
التقبيل  المثي���رة ومش���اهد 
اللمس  واألحض���ان وحت���ى 
التصوير،  المباش���ر خ���الل 
وأضافت »أنا على اس���تعداد 
لتحمل الضرب في التصوير، 
ولكني ال أقبل اللمس الرومانسي 

من الفنانين«.

ليست كوميدية

وبررت الفنانة البحرينية 
رفضها أداء دور البنت اللعوب، 
بأنها تخشى ان يسقط الجمهور 
تلك الشخصية عليها في أرض 
أق���رت بصعوبة  الواقع، كما 
الكوميدي���ة،  أدائه���ا األدوار 
وقالت أجد صعوبة في تقديم 
أعمال كوميدية، على الرغم من 

أقام ندوة ضمن أنشطته الغنائية

»األغنية العربية بين األصالة والمعاصرة« 
في »بورت غالب« 

ف���ي اطار انش���طة مهرجان 
االغنية العربية مبنتجع بورت 
غالب بساحل البحر االحمر، اقيمت 
مساء امس ندوة حول »االغنية 
العربية بني االصالة واملعاصرة«، 
أدار الندوة د.عادل معاطي رئيس 
قطاع القنوات االقليمية باحتاد 

االذاعة والتلفزيون املصري.
وحتدث في الن���دوة كل من 
نقيب املوس���يقيني مبصر منير 
الوس���يمي وجمال السيد محمد 
املعال استاذ املوس���يقى بدولة 
البحرين، وامللحن املغربي احمد 
عي���دون من املغرب والش���اعر 

املصري جمال بخيت.
ودارت املناقشات حول اربعة 
محاور: االول كيف نستفيد من 
ت���راث املوس���يقى العربية في 
صياغة ابداعات جديدة، في حني 
ناقش احملور الثاني الش���روط 
املوضوعي���ة واملعرفية لتجديد 

النخبة الفنية.
اما احملور الثالث فتطرق الى 
محاولة البحث عن اجابة للسؤال: 

كيف ميكن لألغنية العربية ان 
توس���ع مجال انتشارها، بينما 
استعرض احملور الرابع االغنية 

احلديثة بني اخليال والواقع.
الندوة س���ؤاال  وقد طرحت 
حول كيف يتم استنباط صيغ 
ابداعية حديثة بأدوات من التراث 
كما ناقش���ت الندوة املوقف من 
التقديس  التراث املوسيقي بني 
والالمباالة وطالبت الندوة بتأمني 
هياكل االنتاج والتوزيع وتأهيل 
املبدعني بتعزيز منابر الدراسة 
االكادميية والتكوين االحترافي 
للموسيقيني وارساء اخالقيات 

املهن املوسيقية.
وطالب احملاضرون في الندوة 
بالعمل على نشر االغنية العربية 
بزي���ادة املهرجان���ات الكب���رى 
للتقريب ب���ني الثقافات وزيادة 
دور التلفزيونات العربية لنشر 
االغنية اجليدة، وشهدت الندوة 
اهتماما اعالميا واسعا حيث بثها 
عدد من التلفزيونات العربية على 

الهواء مباشرة.

تنطلق في الـ 26 من يوليو المقبل وال تبحث عن منافسة القنوات األخرى

الموسوي: »الساحل« كوميدية اجتماعية وبعيدة عن السياسة

منى امرشا بروموشن مسلسل »الرهينة«املنتج رزاق املوسوي

خليفة خليفوه في »البلشتي«

مفرح الشمري
كشف املنتج رزاق املوسوي ل� »األنباء« عن 
موعد انطالق محطت���ه الفضائية التي اختار 
لها اس���م »الساحل« في الس���ادس والعشرين 
من يوليو املقب���ل من خالل احتفال كبير بهذه 
املناسبة دعا اليه جنوم اخلليج والوطن العربي 
الذين تعاونوا مع شركته »جلوبال ميديا« من 
خالل االعمال الدرامية التي انتجتها في الفترة 
السابقة وحاليا، باالضافة الى عدد من املسؤولني 
في احملطات اخلليجي���ة والعربية التي تنوي 
قناة »الساحل« التعامل معهم في الفترة املقبلة 

إلثراء مكتبتها التلفزيونية.

»سيدنا المسيح«

وقال في اتصال هاتفي انه حاليا انتهى من 
شراء العديد من األعمال الدرامية احمللية والعربية 

لعرضها على شاشة قناته في شهر رمضان املقبل، 
ومنها املسلسل االيراني »سيدنا املسيح« الذي 
ترجم الى العربية ليكون السبق في عرضه على 
احملطات لقناة »الساحل« احلريصة على تقدمي 

اعمال هادفة وذلك جلذب املشاهدين.
واضاف هناك مجموعة من املسلسالت التي 
ستعرض بالتزامن مع قنوات أخرى على شاشة 
»الساحل« منها »بعد الس���قوط« و»الرهينة« 
الل���ي كان« باإلضافة  و»البلش���تي« و»احلب 
الى العديد م���ن البرامج الترفيهية مثل برامج 
املقالب مع الفنان���ني وبرنامج الكاميرا اخلفية 

التونسية.

خدمة المجتمع

وبخصوص التوجه العام لقناة »الس���احل« 
قال: قناة الساحل س���تكون في خدمة املجتمع 

وستعرض األعمال الدرامية والبرامج االجتماعية 
وبرامج املس���ابقات التي تنوي الشركة انتاجها 
في الفترة املقبلة وسيتم التعاون من خاللها مع 
الفنانة ميساء مغربي أو املطربة منى امرشا وقد 
خصص لها جوائز قيمة كبيرة والقناة بعيدة كل 
البعد عن برامج السياسة وستكون قناة ترفيهية 

لرسم االبتسامة على محيا املشاهد العربي.
وع���ن كثرة القن���وات الفضائية في الوقت 
احلالي ذكر املنتج رزاق املوسوي ان هذه ظاهرة 
صحية وتفتح املجال للمشاهد العربي بأن يختار 
االفضل منها وذلك من خالل ما تقدمه تلك القنوات 

من برامج.
واس���تطرد قائال:قناة »الساحل« لم تدخل 
الساحة لتنافس تلك القنوات ولكنها ستحاول 
جاهدة أن تكون برامجها ومسلس���التها مميزة 
وحتمل بني طياتها الكثير من القضايا االجتماعية 

التي تهم ش���ريحة كبيرة من املشاهدين سواء 
في اخلليج أو الوطن العربي خاصة ان مكتبتها 
التلفزيونية يوجد بها العديد من األعمال الدرامية 
احمللية والعربية اجلديدة والقدمية مت اختيارها 

بدقة.

مؤتمر صحافي

وأشار املوسوي إلى أنه طاقم املذيعني لقناة 
»الساحل« سيعلن عنه في مؤمتر صحافي يقيمه 
في ال� 25 من يوليو املقبل في الكويت باإلضافة 
إلى اعالن دورة برامج القناة لشهر رمضان بكل 

تفاصيلها.
ومتنى ان تنال قناة »الس���احل« استحسان 
اجلميع من خ���الل ما تقدمه من برامج موجهة 
جلميع افراد االس���رة حتى يتم االستفادة منها 

من خالل متخصصني في هذا املجال.

هيفاء حسني


