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  ١٣  مارس ٢٠١١ 

 ممثلـــة خليجية كانت  24 
«وفية» ألحد املنتجني بعدم 
املشاركة في أي عمل حتى 
يبّلش شغله بس صاحبنا 
املنتج اشتغل وطنشها.. 

اهللا يعينچ! 

 ممثل شاب «ترك» فرقته 
املسرحية علشان الشهرة 
التلفزيونية ويحاول هاأليام 
انه يرد لها بس املسؤولني 
على الفرقة رافعني الچام 

بويه.. تستاهل!

 شهرة تطنيش 
 مخرج بعد ما «حس» انه 
املنتجني ما يبون يتعاونون 
معاه في أعمالهم الدرامية قرر 
ان ينسحب من الساحة الفنية 
كمخــــرج ويكتفي بالتمثيل.. 
لوتعتزل نهائيًا وايد احسن!

 انسحاب

 االعالمي قاسم عبدالقادر  وكيل التلفزيون علي الريس 
 املشرف العام على الدورة الزميل ناصر العتيبي مع ممثل مؤسسة جائزة البابطني لالبداع الشعري عبداجلواد العبادلة 

 جانب من املنتسبني لدورة املذيعني الرابعة 

 د. حسني املسلم 

 عبادي اجلوهر

 رامي عّياش

 سالفة معمار  سلوم حداد 

 هيفاء وهبي  شيرين عبدالوهاب 

 أغنية خاصة لهيفاء وهبي في عيد ميالدها شيرين: «ما بعتذرش» في بيروت

 رامي عّياش: العالمية ليست عقدة لدي  عبادي الجوهر.. هل يلحن «الجنادرية»؟
ولم يبلغها إال عمر الشريف

 سالفة تحت إدارة الماجري في «توق» سلوم حداد: أنا أب البن معاق
 يشارك النجم سلوم حداد في مسلسل «الوالدة من اخلاصرة» 
مع املخرجة رشا شربتجي والكاتب سامر رضوان، والذي تنتجه 
شركة كالكيت لإلنتاج والتوزيع الفني. ويلعب حداد شخصية 
والد الشـــاب «عالم»، وعالم هذا، والذي يجسد شخصيته املمثل 

مكسيم خليل، شاب ثائر على ذاته وعلى كل ما هو حق. 
  وفي تصريح ملوقع «النشرة» قال سلوم حداد: أكون األب البن 
عاق، فاشل، خرج من الدراسة بخفي حنني، كما أنه فشل في تعلم 

صنعة ميكنه العيش منها.
   وكل همه الشجار مع الناس ومعي أنا أيضا، وتتطور األمور 
بيني وبني عالم إلى أن يحاول األخير مد يده علي، ويتزامن ذلك 

مع مطالبته لي بامليراث.

 بعــــد براعتها في الوقــــوف أمام أهم مخرجي الدراما الســــورية في 
الســــنوات املاضية، وقع اختيار املخرج التونســــي، شــــوقي املاجري، 
على املمثلة السورية، ســــالفة معمار، لتقوم بدور «فاطمة» في العمل 
الذي يحمل اســــم «توق» لتكون املرة األولى التي تتعاون فيها معمار 
مع املاجري. واملسلســــل املأخوذ عن رواية لألمير بدر بن عبد احملسن، 
سيناريو وحوار أحمد وسارة اخلطيب،  ويتوقع أن يتم عرضه خالل 
شهر رمضان املبارك. وقال املخرج التونسي في تصريح لـ «إيالف» انه 
موجــــدد حاليا في تونس ملعاينة أماكن التصوير هناك على أن يتوجه 
بعدها فريق العمل للتصوير في اإلمارات والسعودية، إلى جانب تصوير 
بعض مشــــاهد احللقات األولى في مدينة «أدنبرة» باسكتلندا وسيتم 

تصوير املشاهد األخيرة من املسلسل في شوارع مصر.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  أطل أخطبوط العود الفنان 
عبادي اجلوهر في حديث إذاعي 
مع اإلعالمية جومانا بوعيد عبر 
برنامج «سهرة روتانا» على 
إذاعة روتانا دلتا السعودية، 
ليكشف عن أن ألبومه اجلديد 
سيضم فقط أعماال «على عوده»، 
أي بالعود مع شيء بسيط من 
اإليقاع، وهـــذا األلبوم موجه 
جلمهـــور الفنان الذي يتذوق 
فنه بالعود، وأشار اجلوهر في 
أنه يحب االنفراد  إلى  حواره 
بهذه اآللة التي يعشقها ويتقنها 

بالطبع.
  وعن مهرجان «اجلنادرية» 
أكد الفنان عبادي اجلوهر أنه 
يشرفه املشاركة وله مشاركات 
ســـابقة كمغن، وعن التلحني 

 خطوتــــان بارزتــــان حققهما 
رامي عياش واكبتا اطالق ألبومه 
اجلديد «غرامــــي»، األولى افتتاح 
شبكة مطاعم في املغرب، والثانية 
تأسيس جمعية «العياش غروب» 

لألعمال االنسانية.
  وعن تكــــون فكرة تأســــيس 
اجلمعيــــة قال في حوار صحافي: 
«ان لدى كل انسان نزعة الى األعمال 
البعض يحققها من  االنســــانية. 
خالل التعاطي املباشر مع الناس، 
والبعض اآلخــــر يعتمد الى عمل 
مــــدروس وأكثر فائدة، خاصة إذا 
توافرت بني يديه العناصر املساعدة 
لتحقيق ذلك، وعن تسجيل «دويتو» 
العاملية قال:  مع املشاهير لبلوغ 

قال: لم يســـبق أن طلب مني 
ذلك ولكني مستعد متاما للقيام 

باملهمة.
  وحول األعمال الوطنية قال: 
فرحت كثيرا ككل السعوديني 

«حبيبــــي حبيبــــي» مــــع املغني 
العاملي بيللي، عمل وعمره ســــت 
سنوات ويشهد على كالمي املوزع 

بعودة خادم احلرمني الشريفني 
إلى أرض الوطن ساملا.. لذلك 
ساهمت بأغنيتني وطنيتني، هما 
الطيب».  «الشر زال» و«سيد 
هذا ووجه اجلوهر انتقاداته في 
أكثر من اجتاه أكان جلهة طرح 
األعمال الغنائية، حيث يسود 
مبدأ «الكم على حساب الكيف» 
الذي يدمر الفن، وأيضا جلهة 
انتقاده األصوات املوجودة في 
الســـاحة وقال فيها: «كل من 
يستيقظ الصبح مبكرا يذهب 

ويغني». 
العود    وطالب أخطبـــوط 
عبـــادي اجلوهـــر بضرورة 
تأســـيس جلان من محترفني 
فـــرز األصـــوات في  مهمتها 
املؤسســـات وشركات اإلنتاج 

الفني. 

جان ماري رياشــــي. هذه األغنية 
من كلماتي وأحلانــــي وهو كتب 
الشــــق الذي يغنيه. حني أعددتها 
كنت قد أصــــدرت ألبوم «حبيتك 
أنا» ثم تركت «روتانا» وانتقلت 
الــــى «ميلودي» مــــع كل ما رافق 
هذه املرحلة مــــن تغيرات، فبقي 
«الدويتو» جانبا، رغم ذلك، وهذه 
األغنية حالة خاصة استغرقت مني 
ثالثة أشــــهر إعدادا ألختار كالما 
ســــهال ميكن للمستمع الغربي أن 
العاملية  أما عقدة  يلتقطه سمعا. 
فأنا شخصيا ال أعانيها، علما انها 
موجودة بقوة لدى البعض. أقول 
لك بصراحة، لم يبلغ أحد العاملية 

إال املمثل عمر الشريف. 

الفنانــــة املصرية   تقيــــم 
شيرين عبدالوهاب حاليا في 
بيروت لفترة قصيرة لتصوير 
أغنيتها اجلديدة «ما بعتذرش»، 
على طريقة الڤيديو كليب حتت 
إدارة املخــــرج وليد ناصيف، 

وذلك في سرية تامة.
  ومن ناحية أخرى قررت 
احملكمــــة االقتصادية تأجيل 
نظر اجلنحة املباشرة املقامة 
من شــــركة «عالم الفن» ضد 
شيرين، حيث اتهمتها الشركة 
بالتعدي على أغنية «بتونس 
بيــــك» وذلك إلى جلســــة ١٩ 
اجلاري. وكانت شيرين غنت 
«بتونس بيك» للفنانة وردة 
اجلزائرية فــــي أحد البرامج 
التلفزيونية وتقاضت مبالغ 
مالية كما تدعي «عالم الفن»، 
وهو األمر الذي تعاقب عليه 
املادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ 
لسنة ٢٠٠٢، في شأن حماية 
حقوق امللكية الفكرية بالسجن 

والغرامة.

معجبـــو   احتفـــل 
اللبنانيـــة  املطربـــة 
هيفاء وهبى مبناسبة 
عيـــد ميالدها مســـاء 
اخلميس املاضي، حيث 
جهزوا لهـــا مجموعة 
أبرزها  املفاجـــآت  من 
أغنية من القلب كتبت 
وحلنت خصوصا لها 
للتعبير عن مشاعرهم 
اخلاصة جتاه فنانتهم 
احملبوبة واحتفاال خاصا 
بعيد ميالدها بطريقة 
مختلفة وجديدة، إضافة 
إلى تسجيل مجموعة 
كبيـــرة مـــن اللقاءات 
مـــع أصدقاء هيفاء في 
الصحافة والفن واإلعالم 
وجهوا جميعا معايداتهم 
وتهنئتهم اخلاصة إليها 
متمنني لهـــا املزيد من 
النجـــاح والتألـــق في 
مشوارها الفني وحياتها 

اخلاصة.

 روال بين «رقصني دخلك» 
  وفتح ملف خالفها مع هيفاء 

 جومانا مراد: «أؤيد بدلة 
الرقص وبرقص كتير حلو»

 عن امكانية مشاركتها في فيلم «شارع الهرم»، صرحت 
املمثلة الســـورية جومانا مراد أن الفيلم عرض عليها، 
وهو مازال قيد التحضير، عندما يصبح جاهزا وتقرأه 

ستبت في األمر.
  وكشفت جومانا في حديث مع مجلة «قمر» أن لديها 
اجلرأة الرتداء بدلة رقص، وأضافت: أكيد وبرقص كتير 
حلو. انا ممثلة علّي تقدمي كل األدوار وان أغني وأرقص 
اذا تطلب الدور، ما عندي مشكلة أبدا.. لكني ضد الفجور 

واملشاهد غير املبررة دراميا.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  «رقصني دخلك» 
التي  هــــي األغنيــــة 
الفنانة روال  تستعد 
سعد لتصويرها خالل 
املقبلة على  األيــــام 
طريقة الڤيديو كليب 
بعدسة املخرج وليد 
ناصيف، وكانت روال 
قد بدأت تسجيل ألبوم 
«روال تغني صباح» 
الذي يضم ٢٦ أغنية 
من أرشيف الشحرورة 

صباح.
  هذا وتردد في مصر ان اخلالف الذي كان قد نشــــأ بني 
الفنانتني هيفاء وهبي وروال سعد على خلفية أغنية «إيه 
ده إيه ده» سيعود ليطفو بني النجمتني الى العلن من جديد 
خاصة بعد ان أطاحت الثورة املصرية مبنير الوسيمي ومتت 

إقالته من منصبه كنقيب للموسيقيني.
  وذكرت وسائل اإلعالم ان روال ستعيد فتح ملف أغنية 
«إيه ده إيه ده» التي تسببت في منعها من الغناء في مصر 
خاصة بعد ان صدر قرار بأحقية هيفاء في األغنية. وستستند 
روال في إعادة فتح الدعوى الى املستندات والتنازالت التي 
متتلكها من الشاعر وامللحن عن األغنية، ومت تسجيلها في 
الشــــهر العقاري. ويتردد ان روال ســــعد ستتخذ إجراءات 
قانونية ضد الوســــيمي الذي كان قــــد أصدر قرارا مبنعها 
مــــن الغناء في مصر بعد ان منع حفــــال كان مقررا لها في 
اإلســــكندرية على خلفية الدعوى التي رفعتها هيفاء ضد 

روال في مصر بسبب األغنية. 

 جومانا مراد 

 روال سعد 

 العتيبي: التزام المنتسبين لدورة المذيعين بالحضور يثلج الصدر
 مفرح الشمري

  أكد املشرف العام على الدورة التأسيسية الرابعة 
إلعداد املذيعني اجلدد الزميل ناصر العتيبي أن التزام 
املتدربني املنتســـبني لهذه الدورة باحلضور امر يثلج 
الصدر، مؤكدا ان هذا األمر يصب في مصلحتهم لتحقيق 

حلمهم بأن يصبحوا مذيعني في املستقبل القريب.
  وأضاف العتيبي ان من اهم شـــروط الدخول في 
الدورة هو االلتزام باحلضور ألنه ذلك سينفعهم في 

حياتهم العملية.
  وقال: هذه الدورة تقام بالتعاون القائم بني وزارة 
اإلعالم ومؤسســـة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني 
لإلبداع الشعري، خصوصا بعد جناح الدورات السابقة 
التي اخرجت لنا نخبة مميزة من املذيعني ويشـــارك 

فيها ٦٠ متدربا.
  وأشار الى ان الدورة تستمر ٣ شهور وتتضمن العديد 

من املواد مثل مادة فن ادارة احلوار التي يتصدى لها 
االعالمي قاسم عبدالقادر ومادة جتويد القرآن الكرمي 
بإدارة الشيخ حمد سنان ومادة األداء التمثيلي بإدارة 

د.حسني املسلم.
  بينما مادة النحو والصرف واللغة العربية بإدارة 
غازي بركات وفن اإللقـــاء واخلطابة بإدارة االعالمي 
عبدالعـــال رزق ومادة الثقافـــة العامة للمذيع بإدارة 
االعالمي القدير احمد اليعقوب، ويتولى مجال التدريب 
العملي للمنتســـبني للدورة وكيـــل التلفزيون علي 

الريس.
  وأشـــاد املشـــرف العام على الدورة الزميل ناصر 
العتيبي بالتعاون املثمر مع املسؤولني على مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري في 
مثل هذه الدورات التي حققت اهدافها بإيجاد مذيعني 
جـــدد لديهم القدرة على حتمل املســـؤولية من خالل 

برامجهم التي يقدمونها.
  ومن جانبه طالب ممثل مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لإلبداع الشعري واملنسق العام للدورات 
التدريبية عبداجلواد العبادلة املنتسبني لهذه الدورة 
بااللتـــزام باحلضور لتطوير قدراتهم وحثهم على ان 
تكون عالقتهم باللغة العربية عالقة وطيدة من أجل 
عملهم االعالمي، مشيدا بالتعاون املستمر بني مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز ســـعود البابطني لإلبداع الشعري 
ووزارة اإلعالم من اجل املساهمة في اثراء العمل االعالمي 
متمنيا جلميع املنتســـبني التوفيق والنجاح الجتياز 

هذه الدورة لتحقيق حلمهم االعالمي.
  يذكر ان الدورة التأسيسية الرابعة إلعداد املذيعني 
اجلدد استقطبت العديد من الشباب من اجلنسني ومن 
جنســـيات مختلفة وتقدم محاضراتها من االحد الى 

اخلميس مببنى وزارة االعالم مبنطقة الساملية. 

 تقام للمرة الرابعة بالتعاون مع وزارة اإلعالم ومؤسسة جائزة البابطين لإلبداع الشعري


