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بدء العد التنازلي لفرز األصوات والعندليب يغني في المهرجان

 عبدالحميد الخطيب
مع بدء العد التنازلي النطالقة الدورة الثالثة 
من مهرجان »املميزون في رمضان« الذي يقام في 
19 رمضان في فندق هوليدي إن داون تاون، حتت 
رعاية الشيخ دعيج اخلليفة، جتري االستعدادات 
حاليا على قدم وس���اق، حيث ستتوقف عملية 
التصويت عن طريق ال� sms قبل احلفل بيوم واحد 
وسيتم فرز األصوات وأسماء النجوم والبرامج 
الفائزة باس���تفتاء اجلمهور، ه���ذا ما أكده مدير 
املهرج���ان الزميل نايف الش���مري الذي قال: لم 
نتوقع نسبة التصويت الكبيرة عبر األرقام التي 
مت تش���غيلها في شركات فيفا وزين والوطنية، 
مشيرا الى ان التصويت مازال مستمرا حتى هذه 
اللحظة، وملمحا في الوقت نفسه الى ان بعض 

األعم���ال تواصل احتاللها للصدارة، ومنها مسلس���ل »أميمة في 
دار األيتام« الذي ينافس بقوة كأفضل مسلس���ل متكامل، ويدخل 
معه على خط املنافسة مسلس���ل »زوارة خميس« باإلضافة الى 

مسلسل »أيام الفرج« و»ليلة عيد«، كذلك التزال 
حتتل قناة »الراي« املرتبة األولى كأفضل قناة 
في رمضان، حيث حصلت حتى اآلن على أعلى 
نسبة أصوات وتنافس���ها قناة ال� »ام بي سي« 

و»دبي« بقوة.
وحول االستعدادات النهائية ليوم احلفل قال: 
املهرجان يقام حت���ت رعاية »األنباء« وعدد من 
الشركات الكبرى وقد قمنا بتجهيز ديكور وإضاءة 
وستيج احلفل بالتعاون مع شركة كوندور العاملية، 
باإلضافة الى اننا نستعد إلطالق مفاجأة من العيار 
الثقيل في ي���وم املهرجان، وهي غناء العندليب 
الراحل عبداحلليم حافظ للفائزين في مهرجان 
»املميزون في رمضان« حيث قمنا بإعداد أغاني 
الراحل اجلميلة في ڤيديو وثائقي منها أغنيته 
الشهيرة »وحياة قلبي وأفراحه« ومت دبلجتها مع صور املهرجان 
في الدورتني األولى والثانية، وسيتم تشغيل وعرض هذا الفيلم 

مسلسل »أميمة في دار األيتام«في يوم احلفل قبل تكرمي الفائزين.

رفيق أحمد

عاصي احلالني

رفيق أحمد: كشفت نقاط ضعف 
»خالد بن الوليد« في »القعقاع«

عاصي الحالني »طاير طاير« 
في عيد المغتربين

قال الفنان املسرحي اللبناني رفيق علي أحمد إنه قدم شخصية خالد 
بن الوليد في مسلسل »القعقاع بن عمرو التميمي« الذي تعرضه قناة 
MBC1 طوال شهر رمضان، مبوضوعية وحياد، رصد خاللها عبقريته 

العسكرية باإلضافة جلوانب الضعف اإلنساني التي مر بها.
وأوضح أحمد في حديث خاص ل� mbc.net، انه عمد عند تقدميه هذه 
الشخصية الى دراستها بعمق لتقدميها بالصفات التي متيز بها مثل 

إميانه القوي وعبقريته العسكرية باإلضافة للجانب االنساني فيه.
وانتقد الفنان اللبناني غرق هذه األعمال التاريخية وخاصة التي 
ترصد السيرة الذاتية في متجيد الشخصية محور العمل، دون االلتفات 
الى االخطاء التي وقعت فيها الشخصية او نقاط الضعف االنسانية، 
معتبرا ان نقل صورة الشخصية كاملة يساهم بشكل كبير في االستفادة 
من جتربتها. واضاف احمد: نحن عادة منجد ابطالنا ونصورهم كقوة 
خارقة، ولكن أنا قدمت هذه الش����خصية مبثلها العليا وإنس����انيتها 
وضعفها في آن واحد«، ورغ����م وجود »بورتريه« معروف خلالد بن 
الوليد »سيف اهلل املس����لول« كون السيرة والوقائع التاريخية التي 
عاش����ها معروفة وموثقة في التاريخ اإلسالمي، إال أن رفيق أحمد لم 
يس����اوره القلق من تقدمي هذه الشخصية، التي سبق أن تعرضت لها 
مسلس����الت تاريخية، وقال »عندما أقدم دورا ال أفكر في التفوق على 
شخص آخر وإمنا ادرس الشخصية وأقدمها بفهمي وإحساسي بعيدا 
عما مت تقدميه من قبل . ووصف الفنان اللبناني مسلسل القعقاع بأنه 
عمل متميز بتنفيذه، مؤكدا ان املشاهد العربي سيرى خالله تقنيات 
جديدة وإخراجا جديدا وحتديدا على مس����توى تنفيذ املعارك، حيث 
متت االستعانة مبخرجني ومساعدين لديهم خبرة وجتربة هوليودية 

ستجعل العمل موازيا للسينما العاملية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أحيا فارس األغنية العربية عاصي احلالني حفل اختتام مهرجان 
عيد املغتربني في ضهور الشوير، بحضور أكثر من 15 ألف شخص، 
ويعتبر هذا احلفل األضخم ضمن انشطة املهرجان إذ حصد أكبر 

عدد من اجلماهير. 
وألهب عاصي اجلماهير على وقع باقة من أجمل أغانيه الوطنية 
والرومانسية القدمية واجلديدة مثل »لبناني – الهوى طاير طاير 
– يا ريتني أنا وال أنت- جن جنوني – يا ميمة – بارودتي- حالة 
قلبي – الهوارة« كما قدم أغنية »غابت شمس احلق« للفنانة جوليا 
بطرس بحضوره���ا ما أضفى جوا وطنيا ممي���زا. وأبدى عاصي 
اعجابه باحلفلة وذك���ر أنها من أجمل احلفالت التي أحياها خالل 
مسيرته الفنية. كما شارك الفنان عاصي احلالني في مهرجان صيف 
طرطوس 2010 وكان احلضور مميزا، وقد حضر احلفل حوالي 50 
ألفا وقد اتصف بدقة التنظيم وجتاوب اجلمهور الراقي وحماسه 

الرائع مع الفنان في أدائه الغنائي.

» دار األيتام« و»الراي« في مقدمة »المميزون في رمضان«

الزميل نايف الشمري


