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الصورة الش���اعرية لألغنية 
وحالة الغرام.

بذلك تكون نانسي حققت 
رقما قياسيا في عدد األغاني 
ألبومها  التي صورتها م���ن 
األخي���ر، إذ وصل عددها الى 
أربع أغان »م���ا تيجي هنا«، 
و»مش فارقة كتير«، و»يال«، 

»وبكون جايي أودعك«.
هذا، وتس���تعد نانس���ي 
إلحياء حفلني غنائيني أحدهما 

في شرم الشيخ 13 اجلاري، 
واآلخر في املغرب 14 من الشهر 

ذاته مبنتجع »مزاغان«.

نانسي ورقم قياسي في تصوير أغاني ألبومها
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

م���ن املتوق���ع ان تصور 
الفنانة نانسي عجرم خالل 
أيام أغنيت���ني جديدتني من 
ألبومها األخير هما »من اليوم« 
كلمات مارسيل مدور وأحلان 
رواد رعد وتوزيع باسم رزق، 
و»راهنت عليك« من كلمات 
محم���د رفاعي وأحلان محمد 
رفاعي وأحمد إبراهيم وتوزيع 
أحمد إبرهيم، وذلك حتت إدارة 
املخرج جو بو عيد الذي سبق 
ان اخرج لها كليب »ما تيجي 

هنا«. 
وكانت نانسي قد طرحت 
مؤخرا كليب أغنية »وبكون 
جايي ودعك« ووصلت نسبة 
مشاهدته إلى 500 ألف مشاهدة 
في أيام قليلة، وكانت صورته 
حت���ت إدارة املخ���رج فادي 
حداد، وتراوحت اآلراء حول 
العمل بني رافض له ومؤيد، 
لك���ن األكيد ان الفنانة أطلت 
كبطلة وحيدة بلباس واحد 
في العمل، وذلك ضمن مشاهد 
نانسي عجرمرومانسية بسيطة فرضتها 

يتعاون مع الكاسر وفرقة الفالمنغو والعوضي واليوسف

عبداهلل العماني يجمع الترك وبطمة في دويتو »آه يا قمر«
الى  تلعب علي« باإلضافة 
أغنية »اسمي احبك«. وبعد 
ذل���ك تعاون م���ع املطرب 
عبدالسالم محمد من خالل 
أغنية »ولك عني« و»اسمع 
اس���مع« ومع املطرب بدر 
الشعيبي باغنيتي »اهووو« 
و»ترى زهقه« باإلضافة الى 
تعاونه مع املطربة دنيا بطمه 
اللي���ل« و»حبك  في»تالي 
عسل«. ولم يكتف الشاعر 
العماني  الش���اب عبداهلل 
الس���ابقة فقدم  بتعاوناته 
للمطرب الشاب اإلماراتي 
محمد الزعابي أغنية »صدق 
احبه« وللمطرب حس���ن 
األحمد »غالك« وللمطربة 
س���لوى عم���ر 3 اغان هي 
»الس���اعة وحده ونص«، 
»بان البيان«، »خس���ران« 
وللمطربة الصاعدة ش���مة 
حمدان أغنية »يحب غيري«، 
ومن ثم قدم أغنية »خالص 
اس���كت« وهي دويتو بني 
يوس���ف العمان���ي وعادل 

العماني.
اجلدير بالذكر ان الشاعر 
عبداهلل العماني له مشاركات 
عدة في األغان���ي الوطنية 
وأغاني األع���راس مع عدد 
من جنوم الس���احة الفنية 
ووزع موسيقيا عدة أغان، 
منها أغنية »زينة« للمطرب 
مطرف املطرف و»قسيتوا« 
للمطرب عبدالسالم محمد 
وأوبريت »علم واحد« الذي 
شارك فيه النجم الكوميدي 

طارق العلي.

راح األمل«، »طاري الفرقى«، 
»يا بلواه«، كما قدم للمطرب 
علي عبداهلل عدة أغان »وين 
يا قلبي رايح«، »شوف ال 

خالل أغنية »صعب أنساك«. 
كما قدم الش���اعر عبداهلل 
العماني عدة أغان للمطرب 
مطرف املطرف وهي »وال 

يستعد الشاعر واملوزع 
العماني  املوسيقي عبداهلل 
لتقدمي جديده في الساحة 
الغنائي���ة من خ���الل عدة 
أغان منها دويتو يجمع بني 
الت���رك ودنيا  الطفلة حال 
بطمة بعنوان »آه يا قمر«، 
كما سيغني له املطرب عادل 
العمان���ي اغني���ة »ضحكة 
عفوية« وجابر الكاسر »بدى 
يتغير«، وفرقة الفالمنغو 3 
اغان هي»شلونك«، »اليوم«، 
»يا زينكم« واملطرب احمد 
اغني���ة »جذابة«  العوضي 
و»ماي عيني« واملطرب خالد 
اليوسف »كبر البحر« وأخيرا 
املطربة ش���مس »القيادة«، 
وسترى هذه األعمال النور 
قريبا في احملطات اإلذاعية 

والفضائية.
العماني من  وعب���داهلل 
الش���عراء الش���باب الذين 
أفكار  يتمتع���ون بط���رح 
جديدة في الساحة الغنائية 
من خالل شعره الذي يحمل 
مفردات جميلة قلما جندها 
في أشعار اآلخرين باإلضافة 
الى متتعه مبوهبة التوزيع 

املوسيقى.
وتعاون الشاعر عبداهلل 
العمان���ي م���ع العديد من 
مطربي الس���احة الغنائية 
مثل قيث���ارة اخلليج نوال 
الكويتي���ة من خالل أغنية 
»عندي ام« واملطرب احمد 
الهوى«،  ب� »طار  حس���ني 
و»يبيني«، »مير وما يسلم« 
ومع املطرب احمد برهان من 

عبداهلل العماني

دنيا بطمة حال الترك

هند صبري 
تتحدث ألول 

مرة عن زفافها.. 
وملاذا كبار 

الفنانات نصحنها 
بالزواج؟

رانيا يوسف لـ »األنباء«: أصبحت قادرة على االنتقاء 
ولن أقبل عمالً تافهاً مرة أخرى

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

النجمة الس���ينمائية رانيا يوسف واحدة من 
الفنانات الالتي شغلن الرأي العام وجمهور الفن طيلة 
األعوام األخيرة بسبب جرأتها الفنية وتنوع وغزارة 
أعمالها وآخرها النجاح الكبير للفيلم السينمائي 
اجلدي���د »ريجاتا« من إخراج محمد س���امي رغم 
حال���ة الضجة الكبرى التي أحاط���ت بالفيلم منذ 

بدء عرضه.
في الوقت نفسه ومع عرض عملني جديدين لرانيا 
يوس���ف في التلفزيون وهما مسلسل »الصندوق 
األسود« ومسلس���ل »عيون القلب« أضحت رانيا 
يوسف جزءا أساسيا في املعادلة الفنية املصرية، 
ومن هنا جاءت فرصة لقائها للحديث عن أعمالها 

اجلديدة، وإلى نص احلوار:

كيف ترين الضجة حول فيلم »ريجاتا«.. وما 
الذي جذبك إليه؟

٭ الضج���ة التي حدثت ح���ول الفيلم نبهت إليه 
ودفعت األنظار إلى متابعته، وان كنت قد حاولت 
اإلساءة له باالدعاء انه مليء مبشاهد اإلغراء والعنف 
واأللفاظ البذيئة، لكن الناس مبجرد ان ش���اهدوا 
الفيلم تغير رأيهم متاما، خصوصا انه يشهد حالة 
جميلة م���ن اإلقبال اجلماهي���ري منذ بدء عرضه 
وإل���ى اآلن، أما عما جذبني إليه فهو قصة واقعية 
أحسس���ت بجديتها منذ قراءة السيناريو وأجسد 
فيه ش���خصية فتاة تدعى ناصرة، ش���ريرة جدا 
وحتاول طوال الوقت ان توقع بني ش���قيقني حتى 
يقتل أحدهما اآلخر في النهاية، والفيلم حالة من 

التشويق واألحداث املتتابعة.

لكن كثيرين ممن دخلوا الفيلم توقعوا 
مشاهد إغراء لك؟ 

٭ أنا أديت دور امرأة شريرة وبعض املشاهد كانت 
لها ضروراتها الفنية، لكننى لم أتعمد األغراء ولم 
أسع له، أصبحت أكثر شهرة وأصبحت لدي قدرة 
على االنتقاء وال ميكن أبدا ان استسهل في أدواري 
أو أقبل عماًل تافهًا مرة أخرى، فالفيلم انساني جدا 

ومحمد سامي مخرج موهوب.

وأين أنت من السينما طيلة 3 أعوام؟
٭ القضية ليس���ت بالتواجد الدائم، ولكن بالذي 

أقدمه من أفالم، وقد رفضت أكثر من 10 أفالم 
طيلة ال� 3 سنوات املاضية النني أحسست 
انها أف���الم رخيصة، واجلمهور الذي يحب 

رانيا يوسف وينتظر أعمالها ال يستحق منها 
أداء هذه األدوار لذلك قررت االعتذار.

تتواجدين في الدراما بشكل مكثف أال 
يسحب ذلك من رصيدك السينمائي؟

٭ ال طبعا على اإلطالق، بل العكس متيزي في 
الدراما بأدوار عالية هو الذي يعطيني أدوارا أكثر 

جرأة وحرفية في السينما، واحلمد هلل جنحت في 
كل االختبارات الدرامية خالل األعوام األخيرة، 

سواء »موجة حارة« او »نيران صديقة« او 
مسلسل »السبع وصايا«.

ما أسباب متيز الدراما خالل الفترة 
األخيرة؟

٭ ه���ذا راجع إل���ى النص���وص القوية، 
فالدراما أصبحت أكث���ر جرأة وأصبحت 
أكثر حرفية ويوجد بها كل النجوم لذلك 

أصبحت ناجحة.

وكيف ترن حصولك على البطولة املطلقة 
في عملني هما »الصندوق األسود« و»عيون 

القلب«؟
٭ العمالن يعرضان اآلن، وأنا لن أستطيع 
ان أحتدث عنهما إال بعد انتهاء العرض، 
حتى يحكم اجلمهور عليهما بنفسه، لكن 

البطولة املطلق���ة تأخرت وأنا التي كنت 
أتعمد ذلك، خصوصا ان كل أعمال البطوالت 

اجلماعية هي األجنح دراميا.

وماذا عن املسلسل اجلديد »ارض النعام«؟
٭ من إخراج محمد سامي وبطولتي مع الكثير 

م���ن النجوم أمثال روب���ي وغيرها، وقضيته 
مثيرة جدا ويتحدث عن طبقة الكادحني والغالبة 

بعد الثورة.
كيف ترين املنافسة في رمضان املقبل؟

طبعا س���تكون شرس���ة، ولكني طبعا لن أنافس 
األساتذة الكبار يحيى الفخراني والسعدني ونور 
الشريف ولكن بنات جيلي، واثق ان »أرض النعام« 

سيحوز اإلعجاب والرضا اجلماهيري.

و»بانتظار الياسمني« وقريبا 
العمل الكوميدي الذي سنعود 
لنقدم منه اجلزء الثاني »دنيا« 
وفي لبنان شاركت مبسلسل 
»س���وا«، ولست مشاركة في 

غير هذه األعمال.

شكران مرجتى لإلعالم: هذا غير مقبول!
دمشق ـ هدى العبود

استنكرت الفنانة السورية 
ش����كران مرجت����ى أن يقوم 
البعض بوضع اس����مها على 
أعمالهم من أجل تس����ويقها، 
وقالت لإلعالم: هناك أعمال 
سبق ان اعتذرت عنها ولكن 
القائمني عليها يضعن اسمي 
الفنانات  أنني إح����دى  على 
املش����اركات في هذه األعمال 
لتس����ويقها خاصة األعمال 

الكوميدية.
وأضافت مرجتى: علما أنني 
صرحت أكثر من مرة لإلعالم 
املرئي واملسموع واملقروء عن 
األعمال التي شاركت فيها »باب 
احلارة« بجزئه السابع ومت 
تصويره في عام 2014 بالتزامن 
مع تصوير اجلزء السادس، 
شكران مرجتىكما شاركت في »باب املشرقة« 

انضمام أصالة لـ »The Voice« شائعات.. وشيرين مستمرة

»فيس����بوك« ص����ورة م����ن 
كواليس مسلس����لها اجلديد 
»طريقي« تأليف تامر حبيب، 
وظهرت النجمة املصرية وهي 
تتناول الطعام مع فريق عمل 
مسلسلها بشكل عفوي، مما 
أثار تعليقات اجلمهور حول 
صورتها. وكتبت ش����يرين 
قائلة: »صباح اخلير مع أحلى 

عيلة وأحلى مل����ة، كواليس 
مسلسل »طريقي« استنونا 

في رمضان 2015«.
ويش����ارك ف����ي بطول����ة 
الذي يعتبر أولى  »طريقي« 
جتارب ش����يرين في الدراما 
التلفزيوني����ة كل من أحمد 
فهمي، وسوسن بدر وباسل 

خياط.

»The Voice«، وأن القناة أكدت 
أن أصالة ستحل مكان شيرين 
التي س����بق أن  عبدالوهاب 
أعلنت أنه إذا تزامن تصوير 
البرنامج مع تصوير مسلسلها 
»طريقي« فسيصعب عليها 

التواجد في هذا املوسم. 
من جانب آخر، نش����رت 
ش����يرين عبر صفحتها على 

ذكرت وسائل إعالم مصرية 
أن ما تردد من شائعات حول 
الس����ورية  انضمام املطربة 
أصالة للجنة حتكيم برنامج 
 The« اختيار املواهب الغنائية
Voice« بدال من املطربة شيرين 
عبدالوهاب غير صحيح، وأن 
ش����يرين مازالت حتى اآلن 
ضمن جلنة حتكيم البرنامج، 
الذي م����ن املقرر عرضه بعد 
انتهاء ش����هر رمضان املقبل 
بشهر مما يعني أن شيرين 
ستكون أنهت كل ارتباطاتها 
حيث إنها ستنافس باملوسم 
الدرامي الرمضاني مبسلسل 

»طريقي«. 
وكان قد نش����ر على أحد 
املواقع اإللكترونية أن على 
جابر أعلن عبر حسابه على 
موقع »انستغرام« عبر الصور 
إلى  أن أصالة سوف تنضم 
جلنة حتكيم برنامج املواهب 

شيرينأصالة 

النادي ورئيسه  مس���ؤولي 
الفنان سمير صبري، مشيرا 
إلى أن���ه من احملال أن يذهب 
ملكان غير مدعو إليه. وأضاف 
السبكي، حسب »اليوم السابع« 
املصرية، أن���ه تلقى الدعوة 
لتكرميه على فيلم »ريجاتا«، 
الفيلم ملشاكل  نظرا ملناقشة 
سكان املناطق املهمشة، وبعض 
الفئات الفقيرة، الفتا إلى أنه لن 
يرد على مهاترات البعض، التي 
وصفها ب� »املرض«، وأن كل 

السبكي يهاجم محمد صبحي بڤيديو فاضح!
ما يشغله هو تكرمي اجلمهور، 
الذي يشاهد أفالمه، بصفته 

يعبر عنهم.

بعد أن أعلن الفنان املصري 
محمد صبحي، الثالثاء املاضي، 
عن تنازله عن التكرمي الذي 
إدارة  حصل عليه م���ن قبل 
مهرجان »ليونز نيل القاهرة«، 
بسبب تكرميهم للمنتج محمد 

السبكي.
جاء بعدها رد املنتج محمد 
السبكي قاسيا وسريعا وذلك 
عبر حسابه اخلاص مبوقع 
التواصل االجتماع »تويتر« 
من خالل ڤيديو مثير لصبحي 
من فيلم »علي بيه مظهر و40 

حرامي«، مع الفنانة هيامت.
ولم يكتف السبكي بذلك 
ولكنه علق قائ���ال: »ده أنت 
أفالمك كلها س���خيفة بدون 
هدف أو مضمون، ولو اتكلمنا 
عن فن يبقى الكام مسرحية، 
والبركة ترجع للمبدع لينني 

الرملي«.
ق���ال محمد الس���بكي، إن 
لن���ادي ليون���ز نيل  ذهابه 
القاهرة للتك���رمي، كان وفقا 
محمد صبحيالتص���ال ودعوة م���ن قبل  محمد السبكي

حتدثت الفنانة هند صبري عن عالقتها 
الكبيرة باملمثل الراحل خالد صالح، مؤكدة 
انها ال تستطيع ان تشاهد أعماله الفنية اليوم 
ألنها تتأثر كثيرا وحتزن، قائلة ان روحه 
كانت جميلة جدا ويحب احلياة والضحك.

وعن جمل���ة »عايزة ورد ي���ا إبراهيم« 
التي عرفت بها، أكدت ان أهمية هذا الشيء 
هو أن »يعلق« املمثل عند اجلمهور ودائما 

يرددوها لها.
وأك���دت هند، من خ���الل برنامج أروى 
»خليها علينا«، ان زوجها ال يحب األضواء 
ويفضل ان يبقى وراء الكواليس وروت قصة 
زواجهما في تونس، وتابعت: »فنانات زمان 

أعطني حياته���ن كلها للفن واألولوية للفن 
واجلمهور«، كاشفة أن كبار الفنانات ينصحن 
فنانات اليوم بالزواج واالهتمام بحياتهن 
الشخصية، مستدركة: »جيلنا اليوم يعطي 

أهمية للزواج ونتزوج باكرا«.
وباحلدي���ث عن حبها لألكسس���وارات 
عرضت صورا مت نشرها على مواقع التواصل 

االجتماعي.
وبطريقة كوميدية سألت مقدمة البرنامج 
أروى: ملاذا تضرب هند في األفالم، فأكدت أن 
الكف ليس حقيقيا لكن يقومون به بإتقان، 
معلنة عن عودتها للس���ينما التونسية مع 

مخرج كبير هناك.


