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ناشدت املذيعني اجلدد االستفادة من خبرات القدامى

إميان الشهاب لـ »األنباء«: أشعر بأنني لم آخذ حقي!
أميرة عزام

أكدت اإلعالمية إميان الشهاب خالل لقائها 
ب� »األنب����اء« على التطوير ال����ذي حل على 
اس����تديوهات االخبار من ناحية الديكورات 
وم����كان اإلعداد والش����كل املط����ور للبرامج 
واألخبار، مستدلة بالتغيير في األداء وسير 
النش����رة واملوجز، فمثال أصبح املذيع واقفا 
وكان في السابق جالسا كما ان النشرة كسرت 
الروتني بانتقال الكاميرات بني املذيعة واملذيع 
فاخلبر مشترك وعلى الشاشة اخللفية تظهر 
املادة الفيلمية والصور اخلاصة باخلبر كما 
اختلف اجلو العام للنشرة، مشيرة الى استمرار 
التطوير في املرحلة املقبلة ومشيدة بجهود 
وزير االعالم الشيخ سلمان احلمود وتعليماته 

بهذا اخلصوص. 
وعن االجتماعات والتوجيهات داخل قطاع 
االخبار، أوضحت الش����هاب ان املراقب يقوم 
بنقل توجيهات الوكيل املساعد أو الوزير ان 
وجدت التعليم����ات وغالبا تأتي التوجيهات 
بخصوص االعداد والعمل وهي بش����كل عام 
ليست زائدة عن احلد الن املسؤولني يعلمون 
ماهية األخبار ووضعها وأهميتها الفتة الى 
افضل فترة مررت على قطاع األخبار حتديدا 
في عامي 1995 و1996 بسبب االهتمام الكبير 
بقطاع األخبار برغم ع����دم توافر اإلمكانات 
احلالية التي لم تقصر الوزارة في توفيرها 
مرجعة السبب في تراجع قطاع االخبار الى 
عدم وجود جلان اختيار للمذيعني اجلدد اضافة 
الى عدم وجود دورات تدريبية ملن يتم قبولهم 

مما يؤثر على مستوى قطاع االخبار.
وأشارت الشهاب إلى مشكلة اجلدد تكمن 

في أن االختيار ليس على أساس اللغة والنطق 
واملخارج كما ان اخلبرة ليس����ت كافية وان 
وجدت بعض املجهودات التي تبذل من أجل 
حتس����ني مستوى اجلدد ولكنها ال تسند الى 
اللجان املختصة داعية ال����ى االهتمام بأهل 
االختصاص ألن املوهبة وإتقان األداء أصلح 

من الدراسة النظرية.
من جهة أخرى، بينت ان طموحها لقطاع 
االخبار املزيد من االهتمام بالعاملني والتطوير 
من مستوى املذيعني ألن مذيع األخبار ميثل 
الكويت ألنه يعتبر الناطق الرس����مي باسم 
الدولة وباسم سمو األمير معلقة »ولذلك يجب 
االهتمام اخلاص باألخبار اكثر من املنوعات 
ألنها واجهة البلد فنحن نذيع اخبار الدولة 
وس����مو االمير وولي العهد وأخبار مجلس 
الوزراء ومجلس األمة واألخبار الدولية ولذا 
فنحن أولى باالهتمام ويجب ان يكون قطاع 

االخبار هو االبن املدلل«. 
وعن طموحها الشخصي قالت: »أمتنى أن 
أحصل على حقي بالنسبة لسنوات خبرتي 
في األخبار وكنت على مدى 15 سنة الكويتية 
الوحيدة في األخبار وال زلت أشعر أنني لم آخذ 
حقي وأمتنى التعاون من املسؤولني لالستفادة 
من خبرات القدامى خاصة األقدم مني فهم رموز 
وأعالم وال زالوا موجودين ولم يأخذوا حقوقهم 
كذلك فهذه مناشدة مني للمسؤولني لالهتمام 
باخلبرات القدمية واالستفادة منها لتطوير 
خبرات املذيعني اجلدد وتطوير مستوى العمل 
اإلخباري، اما على املستوى الشخصي، أمتنى 
العافية والصحة لي وألس����رتي وألهلي وأن 
يحفظ املولى وطني احلبيب الكويت وقائدها 

اإلعالمية إميان الشهاب في استديو األخبارقائد اإلنسانية«.

وردا على سؤال لـ »األنباء« هل 
يقصد أمين رضا مسلسل »بانتظار 

الياسمني« الذي كان بطال من أبطاله«؟ 
٭ »بانتظار الياسمني هو« الوجع السوري 
»الذي يعتصر قلوبنا ملا جرى للسوريني من 
تهجير وقهر، وأنا التقيت املهجرين، ووقفت 
على الصورة احلزينة نتيجة تش���ردهم، 
وكانت هناك حلول إخراجية حقيقية، على 
أن نصور املهجرين احلقيقيني ال املفتعلني، 
لكن مع األسف هناك أموال كبيرة تصرف 
على الدراما الس���ورية مبناح أخرى بعيدة 
عن الواقع، )وأنا برأيي عندما يظلم الكاتب 
واملخرج بأي عمل محترم وال يصرف على 
مسلس���له من قبل ش���ركات اإلنتاج مبالغ 
تظهره بكامل محتواه« يعتبر هذا انتقاصا 

للكاتب واملخرج واملمثل معا(«. 

ما جديد النجم أمين رضا لعام 2016؟ 
٭ وقع���ت عقدا مع ش���ركة »كولدن الين« 
لتصوير مسلسل »خاتون« وتأليف طالل 
مارديني، واملعاجلة الدرامية لسيف حامد، 
واملسلسل يضم مجموعة من كبار الفنانني 
السوريني، وبعض الفنانني اللبنانيني، نظرا 
لضخامة العمل، وسأجسد دور »حالق احلارة« 
وهو دور منط���ي، أكون فيه جبانا وبخيال 
وأعاني من مش���اكل على الصعيد األسري 
وأهل احلي، ودوري رئيس���ي في املسلسل 
املؤلف من ستني حلقة، كما أنني أقوم بأعمال 
تؤدي إلى إثارة املشاكل واخلناقات في احلارة 
بصراحة، ويتميز هذا الدور بكم كبير من 
الش���ر، كما تفرض األتاوات على األهالي، 
ويصبح ابن الزعي���م قاطع طريق وعميال 
للمحتل الفرنس���ي. لكن ذلك ليس إال نزرا 
يسيرا من ش���ر أثبت الفنان باسم ياخور 

إبداعه في تأديته. 

أين سيتم تصوير املسلسل علما 
انه مسلسل ضخم يتألف من ستني 

حلقة؟ 
٭ س���يصور بأحياء دمشق القدمية »مثل 
حي العمارة« وسبق أن صورت اغلب أعمال 
البيئة الشامية بدمشق القدمية، باب توما 

والعمارة، وحي القيمرية وشارع األمني، ألنه 
في هذه األحي���اء قدميا فعال كانت املرأة ال 
تكشف عن وجهها، وهذا ينطبق على كافة 
املدن الس���ورية في ذل���ك الوقت، فاألحياء 
القدمية لها عادات وتقاليد تختلف نوعا ما 
عن األحي���اء األخرى، ومنها مازال محافظا 
عل���ى هذه العادات ليومنا ه���ذا، فإذا زرمت 
العمارة أو دمش���ق القدمية، ال تستطيع أن 
تنسى مناظر الشوارع الضيقة التي تضج 
باحلكايا والقصص وتاريخ يعود إلى سبعة 

آالف عام؟ 

هل صحيح انك تستعد للسفر إلى 
دبي؟

٭ بالفعل وقعت عقدا مع ش���ركة كالكيت 
لإلنتاج الفني، وسأس���افر قريبا إلى دبي 
ألداء دوري باملسلسل البدوي »الطواريد« 
ودوري رئيس مخفر في الصحراء، والغرابة 
باملوضوع انه يختلف عما تناقشه األعمال 
البدوية التي سبق أن شاهدناها ابنة شيخ 
القبيلة« تكون جميلة جدا، ويكون مهرها 
غاليا »إحضار سيف ابن عجالن بأحد األعمال 
التي شاهدناها سابقا، أو األخذ بالثأر، القصة 
هنا مختلفة« شابان يحبان فتاة في القبيلة 
»وهما الفنانان« أحمد األحمد، ومحمد حداقي، 
ومن يفوز بالزواج هو من لم يرضع معها 

احلليب وهما أطفال.

سبق للفنان أمين رضا أن هاجم 
األعمال الشامية، علما انك شاركت 
بأغلبها، واليوم من خالل مسلسل 
خاتون ستكون ضمن أعمال البيئة 

الشامية؟ 
٭ فعال وال زلت عند رأي، أنا ال أحبذ تعدد 
األجزاء وخاصة »مسلسالت البيئة الشامية« 
ألن هذه األعمال تظهر املرأة السورية متخلفة، 
واملجتمع السوري بأثره متخلفا، وهذا ليس 
صحيحا فاملرأة السورية في أربعينيات القرن 
املاضي طبيبة ومعلمة وبرملانية وصحافية 
تقارع االس���تعمار، وتخ���رج باملظاهرات، 
وتساعد الثوار للخالص من االستعمارين 
الفرنسي والعثماني، لكنني مع تعدد األجزاء 

في االعمال الكوميدية، مثل عيلة خمس جنوم، 
كنا ندخل الفكاهة لقلوب املش���اهدين، أما 
األعمال الشامية، فتعتبر مسرحا للخضري 
واحلالق واملختار والزعيم والقبضاي، واملرأة 
التي تأمتر بأمر زوج أحيانا ال يرحم، )وداية 
احلارة(، تكون في كل بيوت احلارة »والويل 
والثبور وعظائم األمور ملن يخالف الداية في 

احلارة« وفهمكم على الباقي كفاية.
 

يقال إن الفنان أمين رضا »يتقاضى 
أجرا عاليا« هل هذا صحيح وهل أمين 

رضا راض عن أجره؟ 
٭ أنا جنم تعب���ت على أمين رضا الفنان، 
وأنا اطلب حقي، وكل فنان عليه أن يجتهد 
على نفسه ليصبح جنما، ، ألن النجم ليس 
وليد اللحظة، بل هو تراكم سنوات من العمر 
اجلميل انقضت على خش���بات املس���ارح، 
التاريخية، واملعاصرة  والسينما والدراما 
والكوميديا وإذا ه���ي عصارة عمر وجهد، 
وقبول من املشاهدين، عندها يصبح فنانا 
يشار إليه بأنه جنم شباك تذاكر.. وأنا اشكر 
اهلل واحمده على كل شيء، ومقتنع بأجري 

وبعملي »ألنني تعبت على أمين رضا«.

يقال انك رفعت أجرت »باجلزء الثاني 
من أبو جانتي« على الرغم من أن 

الدور كان قصيرا »ملاذا؟ 
٭ كنت ال أريد أن أشارك بالعمل فقط لذلك 

رفعت أجري. 

ما رأيك باملسلس���الت التي جتمع النجوم 
العرب؟ 

٭ سؤال مهم في أحد املسلسالت مع املخرجة 
السورية رشا شربتجي حاول اللبنانيون 
من خالل شركة اإلنتاج أن يخفضوا من عدد 

الفنانني السوريني »أي يزحلقونا«. 

مباذا يختم اللقاء أمين رضا لقاءنا؟
٭ أمتنى أال تدخل الواسطات احلقل الفني، 
ألن الواسطة قد توصل الفنان للمعهد العالي 
للدراسة، لكن بعدها لن ينجح ألن املوهبة 

املدعمة بالعلم هي الواسطة احلقيقية.

دمشق ـ هدى العبود 

أكد الفنان أيمن رضا لـ »األنباء« أنه من خالل أعماله يعمل جاهدا 
لكي ينقل حقيقة ما يجري على الساحة السورية بمعنى أن يكون 

وجع الناس ظاهرا للعيان، وان ما يقوم به في أي دور ما هو إال 
أيمن رضا الذي يعايش كل السوريين بآالمهم وأوجاعهم »ألنه 

يعيش معهم الحلو والمر«.

أكد أن أعمال البيئة الشامية »أعمال ال تُشبه املجتمع السوري«!

أمين رضا لـ »األنباء«:  
رفعت أجري في »أبو جانتي 2« 

ألني ال أريد أن أشارك فيه!

ممثل أفكاره سطحية 
ألبعد احلدود مضايق 

احدى املمثالت باتصاالته 
ألنه اخونا صدق انها 

حتبه بعد ما شاركته في 
عملها األخير وخذت دور 

حبيبته..متثيل يا بابا!

ممثلة زعلت على زميلتها 
العربية انها رفضت تروح 
معاها حلفلة نسائية ألنها 

ما حتب أجواء احلفالت 
واالزعاج وتفضل انها 

تقعد في بيتها..ليش الزعل 
طيب!

مقدمة برامج في قناة 
خليجية وايد تستعرض 

عضالتها انه عندها ثقافة 
وانها فاهمة كل شي بس 

الصچ أنها مع اخليل 
ياشقرا.. الواسطة وما 

تسوي!

سطحيةحفلة استعراض

ضمتها ضمن أغنيات ألبومها األول »جايا األيام« مع روتانا

رشا تطلق رسالة »احلب والسالم« 
من أجل البشرية

ضمن أهدافها ورسالتها 
الفني���ة، أطلقت  الغنائية 
الفنانة رشا ضمن أغنيات 
ألبومها »جايا األيام« أغنية 
تتحدث فيها عن مشاعرها 
اخلاص���ة وأمنياتها في 
نش���ر السالم في األرض 
الش���عوب، بنظرة  وبني 
إنس���انية، حمل���ت عنوان 
»احل���ب والس���الم« تعاونت 
في كلماتها مع محمد آياتي 
وأس���ندت مهمة تلحينها 
للملح���ن محمد يحيى 
وقام بعملية التوزيع 
املوس���يقي أحم���د 

إبراهيم.
وقد أعربت رشا 
ع���ن أمنيته���ا أن 
يتحقق السالم في 
جميع أقطار الوطن 
العربي، وأن يعيش 
اإلنسان في كل 
مكان بأمن 

وأمان أينما تواجد، وبتوافق تام 
بني كافة ش���عوب العالم، مؤكدة 
أن هذا األمر حق مشروع وأمنية 
الناس وأن  تتمنى أن يلمس���ها 
يعيشوها على أرض الواقع، داعية 
اجلميع الى سماع أغنية »احلب 
والسالم« التي قدمتها بإحساس 
صادق مرفق بأمنية حقيقية.  هذا، 
وكانت رش���ا قد طرحت ألبومها 
األيام« بالتعاون  الغنائي »جايا 
مع ش���ركة روتان���ا للصوتيات 
واملرئيات، وضم ثماني أغنيات 
من بينها أغنية »احلب والسالم« 
التي مت تسجيلها وتنفيذها ما بني 
مصر ودبي، حتت إش���راف أهم 
املوسيقيني، وعرضت منه أغنيتني 
مصورتني األولى بعنوان »ليلة من 
الليالي« كلمات هاني عبد الكرمي 
وأحلان وليد سعد وتوزيع محمد 
مصطفى، وأغنية »جايا األيام« من 
كلمات رمضان محمد وأحلان محمد 
يحيى وتوزيع كرمي عبدالوهاب، 
وكالهما مع املخرجة 

رندا علم.


