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ريان

ريان: فسخت عقدي مع »روتانا«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

خرج الفنان ريان من شركة »روتانا« األسبوع املاضي ومت فسخ 
العقد بني الطرفني. وبعد فس����خ العقد رفض ريان عرضا شفهيا من 
الشركة تنفيذ عقده 3 ألبومات متبقية من عقده واالستعاضة عن ذلك 
بعقد توزيع ألعماله باالضافة الى بقائه في قسم ادارة احلفالت، بيد 
ان ري����ان رفض هذا العرض معتبرا انه ال يتناس����ب معه، خاصة انه 
قدم خالل الس����نتني املاضيتني 40 حفال أتته بشكل مباشر وليس من 
خالل الشركة. وأكد ريان ل� »األنباء« انه قدم منذ 8 أشهر استقالته من 
الشركة لكنها رفضتها، وان القرار اليوم هو ضمن السياسة اجلديدة 
لروتانا بعد شراكتها مع نيوزكورب، والتي تقضي باإلبقاء على فناني 
الصف األول للتركيز على أعمالهم بالدرجة األولى. وأش����ار ريان الى 
ان هنالك بعض املس����تحقات العالقة بينه وبني الشركة التي يكن لها 
كل االحترام، س����تحل حبيا وفق العقد املب����رم بني الطرفني حيث ان 
مدة العقد كانت خلمس س����نوات، وكان على الشركة أن تنفذ خاللها 
خمسة ألبومات، في حني انها التزمت بألبومني فقط من أصل خمسة، 
وهنالك ثمن الصوت أيضا لم يسدد بعد. وأشار ريان الى انه يفضل 
ان يبقى حرا من دون االرتباط بأي ش����ركة جديدة وانه سيعمل على 

طرح أغنية سينغل قريبا.

حتت رعاية وزي���ر التعليم العالي والبحث العلم���ي في دولة االمارات 
العربية الش���قيقة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وإميانا بأهمية العمل 
الثقافي في خدمة املجتمع ودعم القضايا اإلنسانية، تقدم مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون بالتعاون مع مؤسس���ة »طفل ووعد«، احلفل الفني »سالم 
يا قدس«، الذي تخصص عائدات تذاكره لصالح دعم أطفال فلسطني وتأمني 
حق التعليم لهم، وس���يقام احلفل في متام الساعة السابعة والنصف مساء 

على مسرح قصر اإلمارات في 28 اجلاري.  
وتش���ارك في حفل »سالم يا قدس« كوكبة من فناني وشعراء وإعالميي 
العالم العربي تضم كال من اإلعالمي والشاعر زاهي وهبي، والفنانات عائشة 
رض���وان، وعبير نصراوي ومكادي نحاس ويوال خليفة، واإلعالمية رابعة 
الزيات، وهم خير من ميثل العالم العربي بجميع أطيافه ومبختلف فنونه 
لاللتقاء في أبوظبي عاصمة الثقافة لدعم القضية األسمى، حيث يدرك هؤالء 

الفنان���ون ان التغيير ال يأتي إال من خالل جيل مثقف ومتعلم، جيل يحمل 
راية احملبة والفن. من جهتها قالت مؤسسة ومديرة مؤسسة »طفل ووعد« 
تانيا صفير: »لقد كرست حياتي ألجل قضية األطفال الفلسطينيني احملرومني 
في مخيمات الالجئني، وذلك في محاولة لدعم أطفال فلسطني واحملافظة على 
كرامتهم وفخرهم بهويتهم، عن طريق تس���ليحهم بالعلم، والفن والثقافة، 

وبناء مستقبل مشرق لهم«.
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 في حفل  »سالم يا قدس«


