
 21  فنون  االثنين ٢٨ فبراير ٢٠١١   
 تدعو فيها اللبنانيين للتكاتف

  ماجدة الرومي تطلق ٣ أغنيات وطنية

 من خالل برنامج «غني»

  مرام مقدمة برامج في قناة أبوظبي
 بيروت ندى مفرج سعيد

  تتواجد الفنانة الكويتية مرام 
في بيروت حيث تخوض جتربة 
التقدمي من خالل برنامج يحمل 
عنوان «غني» تعرضه شاشة 
«أبوظبـــي» ويصور في لبنان 
ويخرجه املخرج اللبناني طوني 
قهوجي، وسيستضيف البرنامج 
اشخاصا عاديني يرغبون بتوجيه 
رسائل معينة الشخاص معنيني 
ولن يكون للنجوم اي عالقة به، 
حيث سيتم اختيار اغان معروفة 
يقوم فيها املشتركون بتغيير 
الكلمات االساسية وحتويلها الى 
رسالة من نوع خاص الشخاص 
في بالهم، اما دور مرام يقوم على 
اجراء حوار بسيط مع املشتركني، 
للتحـــدث عن املوضـــوع الذي 
تدور حوله االغنية، كما ميكن 
ا تشاركهم الغناء ملعرفة بعض 
االسرار حول رسائلهم وأهدافها 

واسرارها.
  البرنامج لم يتم بعد حتديد 
ساعة وتاريخ عرضه على القناة، 
لكن تقول مرام عن السبب الذي 
يدفع فنانات اخلليج لالجتاه نحو 
التقدمي، خصوصا ان جتربتها هي 

ولكن عندمـــا عرفت مضمون 
البرنامج، وانه ال عالقة للفنانني 
به، ارحتت وجترأت وقبلت، فأنا 

ارفض لقب مذيعة. 

الثالثة بعد جتربتي الفنانتني وعد 
وأروى: عندما عرضت علي فكرة 
التقدمي، خفت ان تكون التجربة 
شـــبيهة بتجربتي اروى ووعد، 

 أطلقت الفنانة ماجدة الرومي 
اذاعة «جرس ســـكوب»  عبر 
وحصريا ٣ أغنيات تدعو من 
خاللها اللبنانيني الى التكاتف 
البقاء،  والتعاون في ســـبيل 
األغنية األولـــى حتمل عنوان 
«لبنانكم» من كلماتها باالشتراك 
مع الفنان إيلي شويري الذي 
تولـــى مهمة تلحـــني األغنية، 
في حني حملت الثانية عنوان 
الشهداء» وخصت بها  «نشيد 
الرومي شـــهداء الوطن الذين 
سقطوا في سبيل الدفاع عنه، 
التي اتسمت  الثالثة  واألغنية 
بنشيد الطوائف حتمل عنوان 
«ال إلـــه إال اهللا ويســـوع نبع 

 ماجدة الرومياحملبة».

 مرام

 سعيد املعمري مع الزميل عبداحلميد اخلطيب 

 ينتظر قرار «أبوظبي اإلمارات» لتقديم جزء ثالث من «ستار صغار»

  سعيد المعمري يعترف لـ «األنباء»:
   بدأت موظف استقبال ولست ناكرًا للجميل

 المذيع اإلماراتي 
سعيد المعمري 

 عبدالحميد الخطيب
  أكد املذيع االمارتي ســــعيد املعمري ان االعالم في دولة االمارت قفز خطوات واســــعة خالل العشــــر 
ســــنوات االخيرة، مشــــددا على ان لإلعالم دورا فاعال في رقي الدول وتقدمها، خصوصا إذا صاحبه دعم 
حكومي حقيقي، وأضاف املعمري قائال في دردشــــة مع «األنباء»: لدينا في االمارات منافسة كبيرة في 
ظل تعدد القنوات التي تطلقها كل إمارة على حدة، ما شكل منظومة واعية ومتكاملة أظهرت إعالمنا 
متميزا امام كثير من اعالم الدول التي سبقتنا. وعما يقال ان املال هو ما يحرك االعالم االماراتي رد 
املعمري: اعتقد ان املال مهم في كل شي وليس االعالم فقط والقنوات أو البرامج لن تستمر أو 
تتطور إال بوجوده، ولكن املال وحده ال يكفي اذا لم يكن هناك كفاءات إعالمية قادرة على حتمل 
املســــؤولية، ولو نظرنا للفترة القليلة املاضية لوجدنا ان أقوى البرامج أنتجت في االمارات 
وبكوادر إماراتية محترفة، واآلن لدينا أسماء شبابية أصبحت معروفة على مستوى الوطن 

العربي، املهم هو كيف يستغل املال لكي ينجح االعالم االمارتي.
  وذكــــر املعمري الصعوبات التــــي واجهته حيث قال: ال يوجد مجــــال في الدنيا بدون 
صعوبات، املهم هو االجتهاد واملثابرة للوصول الى احللم، وصدق املثل الذي يقول «ما 
ضاع حق وراءه مطالب»، فأنا لكي أصبح مذيعا كافحت ملدة عشر سنوات، وبكل فخر 
أقولها لقد دخلت تلفزيون أبوظبي موظف استقبال وتنقلت بني عدة وظائف إدارية 

وفنية حتى وصلت وأصبحت مذيعا.
  وبســــؤاله عن برنامج «ستار صغار» الذي يقدمه على قناة أبوظبي االمارات، 
أكــــد املعمري انه رفضه في البداية، لكن مع إصرار اإلدارة على ان يقدمه وافق، 
ملمحا الى ان سبب رفضه يعود خلوفه ان يرتبط اسمه ببرامج االطفال فقط، 
السيما انه معروف في االمارات بتقدميه لبرامج الشعر التراثية، وقال: «ستار 
صغار» ســــاعدني على االنتشار عربيا، وانتظر قرار إدارة القناة حول امكانية 
تقدمي جزء ثالث من عدمه خصوصا أننا اســــتضفنا في اجلزأين االول والثاني 
اغلب مطربي الصف االول في الوطن العربي 

وكان النجاح حليفنا فيهما.
  وحول االسماء التي ساعدته في مشواره 
االعالمــــي قال: لقد تلقيــــت دعما كبيرا في 
«أبوظبي االمارات» ومن االسماء التي وثقت 
في إمكاناتي عيسى امليل مدير القناة الذي لم 
يبخل علي بالنصيحة ويكفي ترشيحه لي 
كأول إماراتي يقدم حفالت في مهرجان ليالي 
فبراير وهذا فخر لي ان أشارك اخواني في 
الكويت هذه املناسبة السعيدة التي تواكب 
أعيادهم الوطنية، كما أشيد مبديرة االنتاج 
مي نصور التي لن أنســــى إصرارها على 
أني جنم وســــيكون لي شان في املستقبل 
القريب وأمتنى ان أكون عند حســــن ظنها 
وظن جمهوري. وأضاف: اعلم ان كثيرا من 
املذيعني ناكرون للجميل ويقللون من شأن 
من ســــاعدهم ويخافون من ذكر بداياتهم، 
خصوصا إذا كانت في عمل بسيط، ولذلك 
اعتقد ان الركض وراء احللم بشرف يجعل 
اإلنسان فخورا بنفسه ألنه صنع نفسه من 
الصفر، وهذا ســــبب ذكري الدائم لبداياتي 
التي ال أخجل منها ألني وصلت باجتهادي 

الشخصي بعيدا عن الواسطة. 


