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رئيس مجلس إدارة »mbc« وليد اإلبراهيم الفنانة هيا الشعيبي مع اإلبراهيم اإلبراهيم يتوسط الكاتبة هبة مشاري حمادة واملنتج باسم عبداألمير والزميل عبداحلميد اخلطيب

أعلن عن انطالقها في دبي وتبدأ البث الرسمي غدًا

وليد اإلبراهيم: »MBC دراما« تسهم
 بشكل جدي في كسر حصرية شهر رمضان

دبي ـ عبدالحميد الخطيب
في ليلة خاصة أض���اءت دبي بنجوم 
الفن العربي الذين أتوا ليشاركوا مجموعة 
»mbc« العريقة االحتفال بإطالق مولودتها 
العاشرة قناة »MBC دراما« لتدخل في غمار 
املنافسة وشعارها تقدمي األفضل واحلصري 
على مدار 24 س���اعة إلرضاء جمهور هذه 

الشاشة العريقة.
بدأ احلفل الذي أقيم مساء أمس األول 
في فندق »أرماني« ببرج خليفة السياحي 
في دبي، والذي يعتبر أكبر برج في العالم، 
وحضره الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم 
- رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC- وعلي 
احلديثي - املشرف العام على املجموعة- 
العام لقناة  الراشد -املدير  وعبدالرحمن 
العربية- وم���ازن احلايك مدير العالقات 
العامة والشؤون اإلدارية باملجموعة وساشا 
جميل في العالقات العامة وأكثر من 500 
ضيف من أكبر صن���اع الدراما ومبدعيها 
وجنوم الشاشة العربية، وأهل الصحافة 
واإلعالم، وكبار املعلنني، وسيدات ورجال 
األعمال، ووجوه MBC ومدراء تنفيذيني في 
املجموعة، ف���ي الهواء الطلق على ضفاف 
إحدى البحيرات الصناعية الضخمة التي 
حتيط ببرج خليفة، حيث كانت البداية مع 
ثنائي برنامج »هو وهي« الذي يبث عبر 

شاش���ة mbc الفنانة الشابة اسيل عمران 
وزوجها املذيع خالد الشاعر واللذين قدما 
احلفل بكل عفوية مؤكدين ان احلياة عبارة 
عن دراما وان »MBC« رغم وجود قنوات 
أخرى إال ان أي عمل يعرض عليها يكون 
جناحه مضمونا ملا تتمتع به من شعبية 
طاغية على مستوى الوطن العربي، ثم قدما 
مدير العالقات العامة والش���ؤون اإلدارية 
مازن احلايك الذي اعتلى املسرح وألقى كلمة 
جاء فيها: اليوم هو يوم خاص خصوصا 
اننا نحتفي في���ه باملولود رقم 10 من بني 
أبن���اء املجموعة التي حتتفي العام املقبل 
ببلوغها العام ال� 20، وألن الدراما األقرب 
الى نفوس اجلمهور واألقدر على مخاطبة 
عقولهم والتأثير في مشاعرهم وجتسيد 
واقعهم بحلوه ومره وأفراحهم وأحزانهم 
فقد آث���رت »mbc« دراما اال ترى النور إال 
بوجود جنوم الشاشة ومن ورائها وصناع 

الدراما من مبدعني.
وتابع: يأتي اطالق »mbc دراما« لتتماشى 
وأهداف املجموعة الرامية لتأسيس مجموعة 
من القنوات املتخصصة حتمل محتوى مركزا 
يبث جلمهور محدد ويضع في متناولهم 
أعماال حصرية عبر شاش���ة مفتوحة غير 
مشفرة، وأيضا للبرهنة على إميان املجموعة 
باإلنتاج احمللي الدرامي، ولتفسح املجال أمام 

صناع الدراما فرصة 
أكبر لعرض أعمالهم 
أمام املاليني ولتقدم 
خي���ارات  القن���اة 
درامي���ة مميزة من 
الدراما العربية على 
اخت���الف ألوانه���ا، 
وبذلك نسعى لعرض 
اكبر عدد ممكن من 
الدرامية  األعم���ال 

طوال الشهر.
ألقى رئيس   ثم 
مجلس إدارة مجموعة 
mbc الشيخ وليد بن 
إبراهيم  آل  إبراهيم 
ال���ذي داعب الفنان 
ناصر القصبي قائال 
»أشاهد اليوم وجوها 
نشأنا عليها منذ كنا 
صغارا ومنهم الفنان 
ناص���ر القصبي«، 

مش���يرا الى ان مشروع »mbc دراما« كان 
حبيس أدراج مكتبه منذ 5 س���نوات ولم 
يكن يرغب في اخراجه للنور لوال االرتفاع 

امللحوظ في جودة األعمال الدرامية.
واس���تطرد: س���تضع »MBC درام���ا« 

مبتناول املشاهدين 
خيارا  واملشاهدات 
ترفيهي���ا درامي���ا 
جديدا، وستس���هم 
بش���كل ج���دي في 
كسر حصرية شهر 
رمض���ان لناحي���ة 
عرضه واستحواذها 
على العدد األكبر من 
الدرامية  األعم���ال 
احلصرية والعروض 
األولى، لتجعل من 
التجربة الرمضانية 
الدرامية املش���رقة 
مث���اال يحتذى على 

مدار السنة.
وش���دد على أن 
إمي���ان مجموع���ة 
MBC باإلنتاج احمللي 
عموم���ا وباإلنتاج 
الدرام���ي خصوصا 
أقوى من أي وقت مض���ى، وقال:نحن لم 
نلجأ إل���ى األعمال الدرامي���ة املنتجة في 
األس���واق األخرى إال عندما شعرنا فعال 
بقصور في النوعية وبجنوح في األسعار 
لدى املنتجني في أسواقنا. ولكن واحلمد 

هلل، باتت الصورة اآلن أكثر إشراقا وصرنا 
نرى بعض االنتاج���ات الكبيرة املتمتعة 

ببعد تنافسي منطقي ومقبول. 
وأكد الشيخ وليد على ض����رورة توسيع 
التجربة الدرامية الرمض�����انية لتشمل كل 
أشهر السنة، ما من ش����أنه أن يشكل حتديا 
خلصه في ضرورة االرت�����قاء بالصناعة 
الدرامية احمللية والعربي�����ة إلى ال�����عاملية، 
وفي حتمية ترشيد األسعار وعقل����نتها 
على نحو يتالءم مع نس���ب املشاهدة في 
منطقتنا ويتوازى مع املداخيل اإلعالنية 
التي مازالت دون املس���توى املطلوب في 

منطقتنا.
وختم آل إبراهيم كلمته موجها النصح 
إلى صناع الدراما في املنطقة بأن يتذكروا 
دوما أن اإلنت���اج الدرامي العالي اجلودة، 
والذي يوفر قدرة تنافسية عالية، والقادر 
على التفاعل مع املش���اهدين واملشاهدات 
والتأثير فيهم، وحده هو الذي سيس���ود 

في نهاية املطاف.
ت���ال ذلك ع���رض ألهم االعم���ال التي 
ستضمها خارطة »MBC دراما« البرامجية 
وذلك من خالل تقرير مصور يظهر مدى 
االهتمام بوضع خي���ارات درامية مميزة 
على اختالف أنواعه���ا ومصادرها وعلى 
مدار الساعة ليستمتع بها املشاهد، سواء 

كانت من الدراما العربية مبختلف ألوانها، 
أم من الدراما التركية واملكسيكية والهندية 
وغيرها املدبلجة إلى اللغة العربية، ومن هذه 
األعمال: »جيهان«، وهو مسلسل تركي مدبلج 
إلى اللهجة العراقية، و»احلب األس���ير«، 
وهو دراما مكسيكية مدبلجة إلى العربية 
الفصحى، و»راني بادمييني«، مسلسل هندي 
البدوية، واملسلسل اخلليجي  إلى  مدبلج 
»حيتان وذئاب«، والسوري »باب احلارة 
5«، وغيره���ا من املسلس���الت اخلليجية 

والسورية.
وفي اجل���زء الثاني من الس���هرة جاء 
ال���دور على الغناء حيث اعتلى املس���رح 
النجم اإلماراتي حس���ني اجلسمي والذي 
ش���دا مجموعة من أجمل أغانيه اجلديدة 
والقدمية وتفاعل معه احلضور بشكل كبير، 
تاله النجم العربي وليد توفيق الذي أعادنا 
بصوته الرائع وأغنياته املتميزة الى زمن 
الفن اجلميل، لينتهي احلفل وسط أمنيات 
بأن تكون القناة اجلديدة املتنفس احلقيقي 
للمش���اهد العربي الباحث عن التميز في 

األعمال الدرامية.
يذكر انه من املقرر أن يبدأ البث الرسمي 
للقناة غدا في متام الساعة 17:00 بتوقيت 
السعودية، على القمرين عرب سات ونايل 

سات.

النجمة هدى حسني في احلفل

لطيفة لمصر: 
»فيها كل الخير«

»فيه����ا كل اخلي����ر« عن����وان 
االغني����ة التي س����تهديها الفنانة 
لطيفة التونسية الى مصر وهي 
من كلمات محمد عبداحلي وأحلان 
أشرف السرخوجلي وتوزيع علي 
أباظة، وكانت لطيفة قد حضرت إلى 
القاهرة منذ أيام لتسجيل األغنية 
التي قررت تصويرها وهي اآلن في 
طور البحث عن مخرج يتولى تقدمي 
فكرة وتنفيذه����ا للطيفة وأيضا 
بدأت لطيفة منذ فترة التحضير 
أللبومها اجلديد واتصلت بعدد من 
الشعراء وامللحنني الذين تتعاون 
معه����م لتحضير أعم����ال جديدة 
تس����تمع إليها في زيارتها املقبلة 
للقاهرة، ومن بني الذين اتصلت 
بهم الشاعر نادر عبداهلل وامللحن 

وليد سعد.

عيضة المنهالي
 »أهل المعزة«

بدأت اإلذاع���ات اخلليجية، عرض أحدث 
أغني���ات الفنان اإلمارات���ي عيضة املنهالي، 
ويتع���اون بها للمرة الثانية مع الش���اعرة 
اإلماراتية »غياهيب«، التي تتمتع بحس مرهف 
أثنى عليه أهم الشعراء في اإلمارات واخلليج، 
حيث حملت القصيدة اجلديدة عنوان »أهل 
املعزة«، وقام بتسجيلها وطرحها بعد ان قام 
بتلحينها وتوزيع موسيقاها اإلماراتي إبراهيم 
السويدي، والتي حملت بني طيات كلماتها 
الكثير من الشوق واحملبة، التي تناسقت مع 

صوت وإحساس املنهالي املميز.
ويأتي هذا التعاون املتجدد بني الشاعرة 
»غياهيب« وعيضة املنهالي، بعد جناح أول 
أغنية بينهما الت���ي حملت عنوان »حامص 
النب« التي حققت جناحا جماهيريا كبيرا بني 

اإلذاعات واملنتديات اإللكترونيات.

حمادة هالل
 يرفض فتيات »البكيني«

القاهرة ـ سعيد محمود
انتشرت شائعات بقوة اخيرا حول حالة التوتر 
القائمة بني املط���رب حمادة هالل ومنتج فيلمه 
اجلديد »أبوصيف« بسبب اعتراض هالل الشديد 
على بعض املشاهد الساخنة في الفيلم، وظهور 
بعض الفتيات مرتديات البكيني، في نفس الوقت 
الذي يصر فيه املنتج على عدم حذفها، حتى ال 
تخل بالسياق الدرامي لالحداث، وفق وجهة نظره. 
كتب قصة الفيلم سيد السبكي، وسينتجه محمد 
السبكي، ومع انه لم يتم االستقرار بشكل نهائي 
على من سيتولى إخراجه، فإن اسم أحمد البدري 

يتردد بقوة لتولي مسؤولية العمل.

فاديا خطاب
 نقيب الفنانين السوريين

دمشق ـ هدى العبود
للمرة األولى في تاريخ س����ورية يتم اختيار فنانة لتولي منصب 
نقابة الفنانني، حيث مت انتخاب الفنانة فاديا خطاب نقيبا للفنانني في 
سورية للدورة االنتخابية السادسة، كما انتخب الفنان محسن غازي 
نائب����ا للنقيب. وضم املجلس اجلديد للنقابة كال من الفنانني اس����عد 
عيد وكمال حريري وهشام حاصباني وعبداهلل بيطار وسلوم حداد 
وأمين الناظر وهادي بقدونس ووليد العاقل وجيانا عيد. وأش����ارت 
الفنان����ة خطاب في تصريح له����ا الى انها س����تعمل جاهدة لالرتقاء 
مبستوى النقابة وأن دعم الفن والفنانني سيكون من أهم أولوياتها، 
كما أكدت حرص مجلس النقابة اجلديد على الس����عي لالرتقاء بنقابة 

الفنانني وأعضائها.
يش����ار الى ان الفنانة فاديا خطاب من مواليد حلب وانضمت الى 
نقابة الفنانني عام 1982 لها العديد من األعمال الدرامية منها الوصية 
� أبو كامل � اخلش����اش � هجرة القلوب الى القلوب � األجنحة وحاجز 

الصمت وغيرها.
وحصلت الفنانة خطاب خالل مسيرتها الفنية الطويلة على العديد 

من اجلوائز وشهادات التقدير في مهرجانات سورية وعربية.

لطيفة

عيضة املنهالي

حمادة هالل

فاديا خطاب


