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من خالل مسلسل »الحب اللي كان« للكاتبة فاطمة الصولة

رّزاق الموسوي يعيد »عائلة المنصور« إلى التلفزيون

مفرح الشمري
جنح املنتج رزاق املوسوي في 
اقناع »عائلة املنصور« منصور 
املنصور، محمد املنصور، حسني 
املنصور باملشاركة في مسلسله 
اجلديد »احلب اللي كان« تأليف 
فاطمة الصولة ويقع في 30 حلقة 
وسيشرع في تصوير مشاهده 
األسابيع املقبلة من خالل كاميرا 

املخرجة شيروت عادل.
وج���اءت موافق���ة »عائلة 
املنصور« على املش���اركة في 
هذا املسلسل بعد ان اعجبتهم 
قص���ة املسلس���ل وخطوطه 
الدرامية املتنوعة خاصة بعد 
غيابهم الطويل عن الشاش���ة 
بسبب وفاة ش���قيقهم األكبر 
املخ���رج عبدالعزيز املنصور 
إلى ع���دم وجود  باإلضاف���ة 
نصوص تلفزيونية حتفزهم 

على جتسيدها تلفزيونيا.
املنتج رزاق املوسوي عبر 
ل� »األنباء« عن سعادته بعودة 
»عائلة املنص���ور« من خالل 

الذي يتوقع ان  عمله اجلديد 
يكون من األعمال املميزة لشهر 
رمضان املقبل خاصة بوجود 
هذه العائلة الفنية التي قدمت 
الكثير من األعمال الناجحة من 

خالل الشاشة التلفزيونية.
وذكر أن الفنان عبدالرحمن 
العقل سيتصدى لبطولة هذا 
العمل الذي يكتمل فريقه خالل 
االي���ام املقبلة حتى يتس���نى 
تصوي���ر أول مش���اهده في 

منتصف الشهر اجلاري.
مسلسل »احلب اللي كان« 
دراما اجتماعية تسلط الضوء 
على العالقات االنسانية ومعنى 
احلب احلقيقي الذي نفقده هذه 

االيام.
رزاق  املنت���ج  أن  يذك���ر 
املوس���وي تص���دى إلنت���اج 
برنامج الكاميرا اخلفية »شطار 
أكادميي« الذي عرض في شهر 
رمضان املاضي على شاش���ة 
»فنون« وقدمه محمد الطاحون 

واخرجه ياسر احليدري.

حسني املنصورمحمد املنصور

عبدالرحمن العقلرزاق املوسوي

الفنان القدير منصور املنصور

أكدت أن مشكلتها الوحيدة أنها عصبية

روال سعد: أتمنى أن يحبني الجميع كما أنا

راشد الفارس

راشد الفارس.. »شيء ثاني«
تستعد ش����ركة روتانا 
للصوتي����ات، قريبا لطرح 
األلب����وم اجلدي����د للفنان 
واملطرب الس����عودي راشد 
الفارس »شيء ثاني«، بعدما 
الفن����ان من جتهيز  انتهى 
األلبوم مؤخرا وتس����ليمه 

لروتانا.
وق����د اجنزت الش����ركة 
الترتيبات اخلاصة لطبعه 
وتوزيع����ه وف����ق اح����دث 
العاملية  التسويقية  الطرق 
املتبعة، التي حتقق التوزيع 
واالنتشار املأمول عبر منافذ 
البيع واملكتبات الس����معية 

حول العالم.
الفنان السعودي  وكان 
راشد الفارس، كثف جهوده 
مؤخرا وك����ّرس كل طاقاته 
ألبوم����ه اجلديد  خل����روج 
املأمول����ة لدى  بالص����ورة 
محبيه وجماهيره، كما يريد 
الفارس صاحب اغنية »عزاه« 
الشهيرة في ألبومه األخير 
»اجلديدة« وهي من كلمات 
العالية وأحلان  الش����اعرة 

س����هم، مواصلة النجاحات 
التي حققها مع امللحن سهم 
في األلبوم اجلديد »ش����يء 
ثاني«، من خالل سبع اعمال 
من اصل 15 اغنية يحتويها 

األلبوم.
اجلدير بالذكر ان املطرب 
راشد الفارس يحظى باهتمام 
اعالم����ي وترق����ب فني في 
الساحة الفنية السعودية من 
كبار جنوم الفن واملثقفني ملا 
ميتلكه من املقومات الصوتية 
الناجحة التي تؤهله للخوض 
في منافسات جنوم الوطن 

العربي في املستقبل.
ومبناسبة األلبوم اجلديد 
»شيء ثاني« اكد الفنان راشد 
الفارس: لقد استغرق حتضير 
ألبوم »شيء ثاني« وقتا ال 
بأس به ورمبا يكون طويال 
ال����ى حد ما، لكن س����يكون 
بإذن اهلل »شيء ثاني« على 
اسمه، فقد بدأت بتحضير 
افكار فنية جديدة أوال، ثم 
قمت بتنفيذها فيما بعد وفق 

احدث األساليب.

بيروت ـ بولين فاضل
الفنانة روال سعد  إذا كانت 
أس����فت وندمت في مرحلة من 
املراح����ل على خوضه����ا غمار 
الغناء وشعرت بأنها في مجال 
ليس مجالها، فإنها اليوم حتمد 
اهلل على النجاحات التي حتققها 
وترى أنها ما كانت لتصل الى ما 
وصلت إليه لوال محبة اجلمهور 
وتش����جيعه لها. روال الفخورة 
بدع����م الفنانة صب����اح لها منذ 
بداياتها تستعد لتجديد بعض 
من اغنياتها. كما يحتمل ان جتسد 
شخصيتها في مسلسل تلفزيوني 

يروي قصة حياتها.
املعروف أن��ك تقضني الكثير 
م��ن الوقت ف��ي قريت��ك الواقعة 
ش��مال لبن��ان. ملاذا ه��ذا التعلق 

الكبير بالقرية؟
ُأحب قريتي ألن احلياة فيها 

التزال بس����يطة وهذا ما أحبه وأنتمي إليه، فأنا بطبعي إنسانة بسيطة 
وعفوية وال أميل إلى األشياء املبالغ فيها.

هل ميكن القول ان بساطة القرية انعكست على شخصيتك وطباعك؟
أكيد، فأنا تربيت على البس����اطة وهكذا سأبقى ألنه ليس هناك أجمل 
من البساطة. بعض الناس قد ال يصدقونني لقناعتهم بأنه مستحيل أن 
تكون هناك فنانة بهذه البساطة والبعض اآلخر قد يعتبر أني أمثل، وأنا 
هنا أسأل لو افترضنا ذلك فهل مبقدوري أن أمثل سنة وسنتني وثالثا؟ 
في النهاية أنا انسانة عندي كاركتري وشخصيتي وأمتنى على اجلميع 

أن يحبني كما أنا.
في رأيك أي فنان يعد قمة في البساطة؟

صباح ولهذا الس����بب هي مثلي األعلى. احيانا قد تكون تعبة وغير 
مرتاحة ورغم ذلك البس����مة ال تفارق ثغرها وجندها تلتقط الصور مع 
املعجبني وتتحدث اليهم وهذا يثبت كم يفترض بالفنان ان يكون بسيطا 

ومتواضعا مع الناس الذين هم سبب جناحه.
كيف هي عالقتك اليوم بالفنانة صباح وهل تزورينها باستمرار؟

العالقة ممتازة وال مت����ر فترة من الزمن من دون أن ازورها واطمئن 
عليها.

هل صحيح انك ستجددين بعضا من اغنياتها؟
صحيح، فقد طلبت مني الصبوحة أن أجدد خمس عش����رة أغنية من 
أغنياتها وقد جلسنا واخترنا عشرين أغنية متهيدا الختيار خمس عشرة 

أغنية من بينها وإصدارها في البوم خاص.
ملاذا اختارتك بالذات لتجديد اغنياتها؟

ال أدري ولك����ن هي قالت إنه����ا حتب أن أغني اغنياته����ا. »ما بعرف 
هاحملبة الزايدة« لكني اش����كرها مليون مرة عليها وأعتبر ذلك نعمة من 

عند اهلل.
تلفزي��ون »املس��تقبل« يعمل على تقدمي قصة حياة صباح في مسلس��ل 
تلفزيون��ي م��ن إنتاجه، فهل ستجس��دين كم��ا تردد ش��خصية صباح في 

املسلسل؟
بصراحة صباح طلبت ان أجسد شخصيتها في املسلسل وهذا شرف 
كبير لي ويشعرني بسعادة ال توصف لكن في الوقت نفسه أجد نفسي 

أمام مسؤولية كبيرة جدا.
هل هذا يعني انك قد ال توافقني؟

إذا كانت هذه رغبة الصبوحة وإذا كانت تراني في هذا الدور فال ميكن 
أن أرفض طلبها إال أنني س����أبذل جهدا كبيرا وسأعمل على ذاتي ألكون 

على قدر املسؤولية.
جتربتك التمثيلية الوحيدة في السينما املصرية كيف تقيمينها؟

بديه����ي ان يكون هناك فئة أحبت وفئ����ة أخرى لم حتب، إال 
أنني شخصيا فوجئت كثيرا بأدائي ولم اكن اتصور اني أجيد 

التمثيل ولو قليال. ال أعتبر نفس����ي ممثلة مهمة لكني أرى 
أني أديت الدور بشكل جميل.

ب��ني البدايات والي��وم اختلف اداؤك الغنائ��ي، ملن تدينني 
بالفضل؟

في البداية اخلوف كان يتملكني على املسرح وكوني  
جدي����دة على الفن كنت أرتبك وأخجل من أن اعطي كل ما 
عندي، أما اليوم فثقتي بنفس����ي جتعلني احتدى ذاتي 

واتخطى خوفي.
تعتبرين نفسك اليوم متمرسة على املسرح؟

اجلمهور هو الذي جعلني متمرس����ة على املسرح، 
مبحبته وتش����جيعه لي جعلني كذلك وحدي لم يكن 

باإلمكان أن أصل إلى هذه املرحلة.
ما الصفة التي تنتقدين نفسك عليها؟

مش����كلتي اني عصبية، في النهاية انا لست انسانة كاملة 
بل عندي اخطائي وس����يئاتي، أغضب، أزع����ل لكني ال أحقد بل 

أعرف كيف أسامح.
إل��ى أي مدى تعرضت لألذى من قبل بعض الصحافة في مرحلة 

من املراحل؟
بعض الصحافة ش����هدت علي بالزور وكتبت علي بالسوء 
وهذه األقالم كانت مؤذية بش����كل يف����وق الوصف وكل ذلك 
تسبب لي بضيق وألم كبيرين الن ما ُكتب كان كذبا بكذب 
وعبارة عن أمور ال علم لي بها. تضايقت لدرجة اني عرفت 
ما يشبه االنهيار وسألت نفسي اين انا وأي مجال اخترت 
وهل معقول ان يكون هناك ظلم الى هذه الدرجة وكذب 

الى هذه الدرجة؟
هل تقرئني اليوم املقاالت اجلارحة التي تتناولك؟

أنا ال أقرأه����ا بل مدير أعمالي هو الذي يفعل ذلك 
ويعطيني مختصرا عنها.

أي نقد تتقبلني؟
أفرح بالنقد احمل����ق واآلتي من خلفية محبة ال 

النقد الذي ال أساس له من الصحة.

.. مع الشحرورة صباح

أوبرا وينفري

نانسي عجرم

أوبرا: نانسي »بريتني سپيرز« العرب
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يتوقع ان تعرض شاشة 
»ام بي سي 4« خالل األسابيع 
املقبلة حلقة برنامج »اوبرا« 
عن مشاهير من العالم عرض 
فيها ربورتاج ملدة 27 ثانية 
الفنانة نانسي عجرم  عن 
كانت قد عرضت في أميركا 
يوم االثنني املاضي، حيث 
اطلقت عليها في التقرير لقب 
العرب،  »بريتني سپيرز« 
وق���د أورد التقري���ر كيف 
حتدث الفنانة ضجة في اي 
مكان تتواجد فيه من دون 
احداث حالة شغب وكيف 
احدثت حركاته���ا املثيرة 
في الرقص بلبلة في البلد 
احملافظ، وكي���ف صنفتها 
مجلة نيوزويك ضمن أهم 
الش���خصيات تأثي���را في 
الشرق األوسط، وقد اظهر 
التقرير ان نانسي هي ابنة 
بلد، اي لبنان، تتنوع فيه 

احلضارات والديانات.
من جهة أخرى، تشارك 
نانسي عجرم في تصوير 
كليب للطفولة مع عدد من 
الفنانني منهم التونس����ي 
الرباعي واملصري  صابر 
محمود قابيل، وتأتي هذه 
اخلطوة بعد ان مت تعيني 
نانسي كسفيرة للطفولة 
في »اليونيس����يف« في 

الشرق األوسط.
الى ذلك، بدأت نانسي 
في اختيار أغاني ألبومها 
املقبل واملتوقع صدوره 
في منتصف 2010 على ان 
تبدأ بالتسجيل في األيام 
املقبلة، كما أطلقت الفنانة 
موقعها االلكتروني اجلديد 
بحل����ة رائعة تتماش����ى 
م����ع متطلب����ات محبيها 
ومعجبيها فكان للموقع 
الكثير من الخدمات التي 
تتيح التواصل مع نانسي 
الرس���ائل  مث���ل خاصية 
القصيرة والتحميل وغيرها 
م���ن اخلدمات الت���ي يندر 
وجودها في مواقع اخرى.

روال سعد


