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سفير األغنية الخليجية 
عبداهلل الرويشد

مطرب���ة وممثل���ة 
بعد جناح مسرحيتها 
العي���د »أمنيتها«  في 
املش���اركة ف���ي فيلم 
سينمائي استعراضي.. 

خير إن شاء اهلل!

أمنية
ممثل ش���اب »حس« انه 
مشاركته األخيرة في إحدى 
مسرحيات األطفال سببت له 
إحراجات كثيرة مع اجلمهور 
اللي يبي يصور معاه ببالش.. 

اهلل يعينك!

مشاركة
يقولون ان فرقة املس���رح 
الش���عبي ما راح تشارك في 
مهرجان املسرح احمللي إال اذا 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب عطاهم مقر بدل مقرهم 

احلالي.. اهلل كرمي!

مقر

أكد س���فير األغنية اخلليجية الفنان عبداهلل الرويش���د 
ان األغني���ة في الكويت مازالت تبعث على الروح العاطفية 
والرومانسية، سواء بالكلمة أو اللحن، مشيرا الى ان األسواق 
العربية واخلليجية لألغنية اصبحت قليلة، خاصة في ظل 
تعدد وكثرة القنوات الفضائية التي حلت محل هذه االسواق، 
فضال عن تعرض األلبومات للس���رقة ورفعها على شبكات 
اإلنترنت، مما جعل األلبومات الكاملة ال حتقق األرباح املتوقعة 
منه���ا. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده مهرجان 
االسكندرية الدولي الثامن لألغنية ظهر امس االول، والذي 
نظمته جمعية فناني ومبدعي االسكندرية بحضور رئيس 
اجلمعية ورئيس املهرجان عوف همام، ومبناس���بة اختيار 

االسكندرية عاصمة السياحة العربية.
واضاف الرويشد: أصبحت شركات اإلنتاج تعاني وسط 
انخفاض مبيعات الكاسيت واأللبومات، مطالبا بتفعيل قانون 
امللكية الفكرية للحفاظ على حقوق الشركات املنتجة، األمر 
الذي يهدد سوق األغنية العربية، ملمحا الى أن هناك تبادال 
مشروعا بني املطربني العرب في األغاني، اضافة الى التنوع 
بني األغان���ي اخلليجية واملصرية في ألب���وم غنائي واحد، 
مش���يرا في هذا الصدد إلى أغنية »كان���ت تبقى عيبه« من 
تلحني الفنان عمار الشريعي، وهو ما انتهجه مؤخرا الفنان 
حسني اجلس���مي أيضا. وقال ان الشركة املنتجة أللبوماته 
حاليا تدرس آليات تفعيل هذا القانون، وسبل غلق ألبومات 

األغاني حتى ال ميكن نقلها على اإلنترنت.
وعن رأيه في الكليبات الغنائية، أشار إلى أن كثرة القنوات 
الفضائية أدت إلى اس���تهالك مكثف للكليبات الغنائية، مما 
خلق منافس���ة غير متكافئة في ظل جناح بعض الكليبات 
القليلة التكلف���ة، والتي ال ترقى إلى ال���ذوق العام، رافضا 
الهبوط مبستوى الفن الذي قدمه في محاولة مواكبة املوجة 
اجلديدة من الفن، مش���يرا إلى أن هناك مجموعة من املغنني 
الذين يقدمون نوع األغنية اخلفيفة وذات اإليقاع السريع، 
وإل���ى احترامه لكل من يؤدي هذا النوع من األغاني، إال أنه 
فرق بني عصرين مختلفني من الغناء، حيث يسود حاليا عصر 

السهل املمتنع، نافيا أن يكون مطربا جليل معني.
وفي نهاية حديثة أعرب سفير األغنية اخلليجية الفنان 
عبداهلل الرويشد عن سعادته باملشاركة هذا العام في مهرجان 
اإلسكندرية الثامن لألغنية مع نخبة كبيرة من جنوم الغناء 
االصي���ل في الوطن العربي، مؤكدا أن هذا املهرجان له قيمة 

كبيرة.

الرويشد يطالب بتفعيل 
قانون حماية الملكية الفكرية

إليسا تحدد مواصفات الحبيب: أريده 
عصاميًا مرتاحًا ماديًا وأفضله لبنانيًا مسيحيًا

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أطلت الفنانة إليس����ا ضيفة على برنامج 
»حديث البلد« الذي تقدمه منى أبوحمزة على 
شاش����ة »ام.تي.ڤي« والذي يعرض مساء كل 
خميس، وبدت فيه عفوية صادقة ومتصاحلة 
مع نفسها، حيث كشفت عن مواصفات احلبيب 
الذي ميكن ان ميتلك قلبها، مش����يرة الى انها 
تفضل أن يكون عصاميا ومرتاحا ماديا لكي 
يعرف قيمة االش����ياء في احلياة وأن يشبهها 
وقالت: أنا من عائلة متوسطة وكان والدي في 
الكثير من االحيان يستدين لكي يشتري لنا 
ثياب العي����د ولذلك مازلت حتى اليوم اخاف 

واحسب حساب االيام.
واضافت: أنا في النهاية امرأة شرقية وأريد 
رجال اعتمد عليه ولك����ن دون ان يتدخل في 
عملي، ملمحة إلى انها منذ فترة تنتظر حبيبا 
لبنانيا ولم جتده ولذلك لم تعد لديها مشكلة في 

جنسيته، لكنها تفضل ان يكون مسيحيا. 

 ووصفت اليس����ا الفنانة نانس����ي عجرم 
ب� »املهضومة« وقالت: تعرفت عليها فدعتني الى 
حفل خاص واكتشفت أنه مبناسبة عيد زواجها 
وقد غنيت ف����ي احلفل بطيبة خاطر وفرحت 
جدا باستقبال نانسي وزوجها، مؤكدة انها تكن 
احملبة اآلن لهيفاء وهبي بعدما تعرفت عليها 

بعد املصاحلة ووجدتها انسانة طيبة.
وفي فقرة »ع العمياني« اجابت اليسا عن 
اس����ئلة منى ابوحمزة وقالت: ال اسلم نفسي 
الحد »ع العمياني« اال أحيانا ملدير اعمالي أمني 
ابي ياغي امنا ليس في كل شيء، منوهة الى 
انها ال تتبع ايضا سياسيا »ع العمياني« لكنها 
اوضح����ت أنها حتب رئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع، ورئيس احلكومة السابق فؤاد 
السنيورة، ووزير الداخلية زياد بارود ووزير 
الدفاع الياس املر وغيرهم. أما االصدقاء الذين 
تثق بهم فهم ميراي ورش����ا وش����قيقها كرمي 

وأمني ابي ياغي. 

مؤمن المال: »باب الحارة« يستحق 20 جزءًا.. 
ويتحدى جماهيرية »friends« األميركي

رنا األبيض: أقبل اإلغراء للدفاع عن صورة المرأة
كش���فت الفنانة السورية رنا 
األبيض أنها تهدف من خالل قبولها 
أدوار اإلغراء الى الدفاع عن صورة 
املرأة التي تظهر على أنها جانية، 
في حني أنها ضحية للرجل. وقالت 
في تصري���ح ل�»mbc.net«: ليس 
هناك تعريف محدد للدور اجلريء، 
فكل ش���خص له معياره اخلاص 
لألمور، فالبعض يرى أن اجلرأة 
تك���ون بال���كالم والبعض اآلخر 
بالعري، وأحيانا تكون باحلركات 

املبالغ بها.
وأضاف���ت: أخذت على عاتقي 
قبول األدوار التي توصف باجلريئة 
أو اإلغرائية أحيانا بسبب قناعتي 
املطلق���ة بأن امل���رأة مظلومة في 
مجتمعنا العربي، وألني أش���عر 

باحلزن على املرأة بكل حاالتها.
وأوضحت أن األدوار اجلريئة 
التي هي جتس���يد ملا يحدث في 
املجتم���ع تش���وه ص���ور املرأة 
وتظهرها على أنها ش���يطان، في 
حني أنها في احلقيقة ضحية للرجل 
والستغالله لها، مشيرة إلى أنها 
تؤدي مثل هذه األدوار دون عري 

أو خدش للحياء.
واعتبرت الفنانة السورية ان 
جناحها في تأدية دور شخصية 

»غرام« املتاجرة في الرقيق األبيض 
وترويج النساء لكبار رجال األعمال 
في مسلس���ل »ما ملكت أميانكم« 
يرجع في األساس إلى رقة الصوت 
الهادئة. ووصفت دور  ونظرتها 
»غرام« بأنها فتاة متثل اجلس���د 
وال يعنيها العقل أو الروح، وبأنها 
اعتمدت في إيصال هذه الرسالة 
على هدوء النظرة ورقة الصوت، 
كاشفة عن أنها اعتذرت عن 3 أعمال 
خليجية بسبب األجر املنخفض 
الذي عرض عليها وكان أقل مما 

تأخذه في سورية.
ومن جان���ب آخ���ر، رفضت 
األبيض حساسية املشاهدين في 
س���ورية من تناول الدراما لعالم 
احملجبات، وقالت: املشاهد السوري 
أصبح يتقبل كل شيء في الدراما، 
لكن مبجرد االقتراب من موضوع 
التي  الفتاة احملجبة  أو  احلجاب 
تعان���ي من كبت أو عقدة ما، هنا 

يكون اآلمر »كالقنبلة«.
وتابعت: يجب أال نخاف على 
الفتاة احملجبة فقط، بل على كل 
فتيات املجتمع، خاصة أن هناك 
احملجب���ات مع اجلين���ز الضيق 
واملكياج الكامل، وهذا من وجهة 

نظري ليس حجابا.

إم.بي.سي: اعتبر املخرج السوري مؤمن 
امل���ال -مخرج اجل���زء اخلامس من »باب 
احلارة« الذي عرضته MBC1 خالل شهر 
رمض���ان � ان جماهيرية املسلس���ل التي 
جتاوزت 100 مليون مشاهد عربي خالل 
الش���هر الفضيل، تؤهله لالستمرار حتى 
اجل���زء ال� 20 أو يزيد، مرش���حا تخطيه 
لش���عبية املسلس���ل األميركي الش���هير 

.»friends«
وأرجع املال ذلك إلى أن احلارة الدمشقية 
والعربي���ة بص���ورة عامة، ق���ادرة على 
إفراز تفاصي���ل درامية جديرة باملعاجلة 
واالستمرار، خصوصا مع احلاجة املاسة 
إلى جتس���يد جانب أصي���ل من قيم تلك 
احلارة، مؤكدا إلحدى الصحف اإلماراتية 
ان املسلسل يروج لعودة قيم احلارة في 
مواجهة موجة القيم الدخيلة التي ال متت 

لنسقنا القيمي األصيل، السيما ان مثلث جاذبية املسلسل أقيم على 
محاور أساسية، أبرزها احترام اجلمهور وعاداته، واالتكاء إلى نص 

درامي على مستوى عال، وتقنية فنية متطورة.
ولم يخف املال ان جناح »باب احلارة« جماهيريا حتول إلى تركة 

ثقيلة على أي مخرج، حيث قال: سنحول 
هذا النجاح إلى أداة دفع ملزيد من األعمال 
التي ترقى ملس���توى توقع اجلمهور منا، 
وستثبت األعمال املقبلة أن النجاح ال يعرف 
االرتباط الش���رطي بعمل وحيد متى ما 
توافرت أدواته وشروطه فنيا وإنتاجيا.

وفي س���ياق آخر، طال���ب املال إدارات 
الفضائيات وش���ركات الدعاي���ة املؤثرة 
في الس���احة العربية بالتأسيس ملراسم 
بديلة ومكملة لشهر رمضان الذي ينفرد 
بجديد الدراما العربية للخروج من مأزق 
تكدس أكثر من 100 مسلس���ل عربي في 

شهر وحيد.
وكش���ف املال ع���ن تلقي���ه عرضا من 
جهة إنتاج مصرية إلخراج مسلسل عن 
املوسيقار الراحل بليغ حمدي، مشيرا إلى 
أنه لم يتسرع في قبول العرض الذي يتسم 
بجاذبية، خاصة على الرغم من حتفزه لطرق أبواب الدراما املصرية، 
معربا عن ارتياحه لنجاحات مخرجني س���وريني خارج نطاق الدراما 
احمللية، مش���يرا إلى جناح جتارب حامت على مع اإلنتاجني املصري 

واإلماراتي.

رنا األبيض

عبير شمس الدين

عمرو دياب

مؤمن املال

أكد أن شركات اإلنتاج تعاني من انخفاض مبيعات الكاسيت

نفت أن تكون مشاركتها هذا العام بـ 9 أعمال تعويضًا عن فترة غيابها 

عبير: الدراما الخليجية لم تتميز هذا العام
إيالف: نفت الفنانة السورية، عبير 
شمس الدين، أن تكون مشاركتها هذا 
املوسم بتسعة أعمال درامية تعويضا 
عن فترة غيابها املاضية، وارجعت األمر 
الى أن اجلمهور أصبح معتادا على رؤية 
املمثل في أكثر م���ن عمل خالل العام 
الواحد، وأنه أصب���ح مييز بني أدوار 
املمثل نفسه على اختالف شخصياته، 
مشيرة في الوقت نفسه أن متثيل دور 
واحد فقط في السنة أصبح غير كاف 
ليطل الفنان على جمهوره خصوصا 
عن���د عرض مسلس���له على احملطات 
املش���فرة في رمضان، كما عبرت عن 
رضاها مبستوى االعمال التي شاركت 
بها، مؤكدة أنها كانت مقتنعة بها جدا 

منذ البداية.
من جانب اخر اكدت شمس الدين أنها 
ال حتب املقارنة بني الدرامات العربية 
واخلوض في تصنيفها، مؤكدة أن لكل 
دراما جمهورها ونكهتها اخلاصة، وعلى 
الرغم من أن العرب يتكلمون لغة واحدة 
إال أن تفاصيل احلياة تختلف من بلد 
آلخر، وطبيعة البيئة في كل بلد تفرض 

على الدراما مواضيع معينة.
وأضاف���ت: ال نس���تطيع تصنيف 
الدراما السورية واملصرية واخلليجية، 
وإعطائه���ا املراتب األول���ى والثانية 

واألخيرة، حيث يوج���د في كل دولة 
أعماال مهمة وأعماال رديئة دون املستوى 
وال تستحق ما صرف عليها من أموال، 
ومن غير العدل مقارنة الدراما العراقية 
بالس���ورية مثال كون العراقية بدأت 
تنش���أ حديثا، ولألسف فان اجلمهور 
العربي ال يعرف النجوم العراقيني ألن 
الدراما العراقية كانت في أفضل مراحلها 
محاصرة، وكذلك الدراما املصرية فيها 
من األعم���ال اجليدة والرديئة، وحتى 
اجليد منه���ا ال يحظى بفرص عرض 

جيدة.
وتابعت: الدرام���ا اخلليجية متلك 
جمهورها اخل���اص، معاتبة األعمال 
اخلليجية هذه الس���نة كونها لم جتد 
أي عمل مميز يلف���ت انتباهها عكس 
السنوات املاضية، واعتبرت السبب في 
ذلك يعود إلى أن الفنانني في اخلليج 
العربي مييلون أكثر للكوميديا التي ال 

تتابعها في رمضان.
اجلدير بالذكر ان الفنانة السورية 
عبير شمس الدين شاركت في هذا املوسم 
الرمضاني بتس���عة أعمال هي »ذاكرة 
اجلسد«، و»كليوباترا«، و»الزلزال«، 
و»السيدة«، و»رايات احلق«، و»الهروب« 
و»اخلبز احل���رام«، و»بقعة ضوء«، 

و»وادي السايح«.

شراء هاتف عمرو دياب.. شرط دخول أكاديميته!
فوجئ عدد كبير من الشباب عند اتصالهم بالرقم 
اخلاص بأكادميية املواهب التي أسسها املطرب عمرو 
دياب، بضرورة ادخال رقم »السيريال« اخلاص 
بهاتف »نوكيا 5800« الصادر باسم عمرو دياب، 
مما يعني ان دخول املواهب الغنائية لالكادميية 
مرهون بشراء هذا الهاتف، وهو ما اعتبره البعض 

منافيا آلداب املهنة.
واته����م البعض عمرو دياب بحس����ب جريدة 
البشاير املصرية بأنه يسعى من خالل االكادميية 
للربح التجاري فقط، وليس الكتش����اف املواهب 
الفنية، كما يردد دائما، وتساءلوا عن رأي عمرو 
لو كان املوس����يقار هاني ش����نودة قد طلب منه 
مبلغا ماليا حتى يكتشفه ويقرر ما اذا كان يصلح 

للغناء ام ال؟
وعل����ى اجلانب اآلخر اك����دت بعض املصادر 
املتواج����دة في فريق عم����ل االكادميية ان عمرو 
قرر ان يكون شراء الهاتف شرطا اساسيا لدخول 
املوس����م االول، على ان يتم الدخ����ول مجانا في 

املوسم الثاني.
اجلدير بالذكر ان عمرو قام بافتتاح االكادميية 
14 اجلاري، مؤكدا ان االكادميية ستفتح ابوابها 
للموهوبني من ابن����اء الوطن العربي بأكمله في 
مجاالت التأليف والتلحني والتوزيع املوسيقي.


