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أحمد إيراج

مي سليم

تامر حسني

غازي حسني مع مرمي أمني في البرنامج

أحمد إيراج يعتزل الحب بسبب »نور«
بشار جاسم

الفنان  األيام  يصور هذه 
احمد ايراج دوره في مسلسل 
»نور في س���ما صافية« مع 
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
والعمل م���ن تأليف الكاتبة 
وهج ومن اخراج احمد البيلي 
ومن بطولة سعاد عبداهلل، 
عبداإلم���ام عب���داهلل، محمد 
اي���راج، مالك،  املنيع، احمد 
الباروني، حس���ن  عبداهلل 
املهدي، شوق، مي البلوشي، 

بثينة الرئيسي وصمود.
وعن املسلسل يقول ايراج: 
العم���ل جميل جدا من حيث 
القصة التي ت���دور أحداثها 
ح���ول العنف األس���ري في 
التي  الدوافع  املجتمع وم���ا 
جتعل اغلب الناس يحملون 
العنف؟ وهي مش���اكل  هذا 
واقعية في اغلب املجتمعات 

اخلليجية والعربية.
اما ع���ن دوره في العمل 
فيقول: اجسد شخصية بدر 
وهو ابن الفنانة سعاد عبداهلل 
الذي يعمل دكتور ويعيش 
فترة من احلزن بعد ان فقد 
خطيبته، ما يجعله يعتزل 
احلب ويتفرغ للم شمل أسرته 
التي حتدث له���ا العديد من 

املشاكل بالعنف األسري.

يعمل دكتورًا ويعيش فترة من الحزن غناء غازي حسين أطرب فريق »سوالفنا حلوة« في دبي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

العديد من املواضيع املتنوعة في 
حلقة الثالثاء املقبلة برنامج »سوالفنا 
حلوة« على قناة دبي، الذي تقدمه 
مرمي أمن مع فريق البرنامج: مروان 
عب���داهلل صالح، نولي���ا مصطفى، 
إبراهيم البادي، فاطمة الطباخ، بشار 
غزاوي، ريتا خوري، وذلك مبشاركة 
الفنان القطري غازي حسن الذي قدم 
جانبا آخر من موهبته الفنية، فغنى 
وأطرب فريق »سوالفنا« واجلمهور 

الذي استمتع بصوته العذب. 
وتناول املوضوع األول »الكاميرا 
اخلفية« التي انتش����رت بكثرة في 
الفترات املاضية قبل أن يحل مكانها 
تلفزي����ون الواقع، لكن هل تختلف 
ردود األفعال بن اإلنسان الشرقي 
والغرب����ي، وهل ما ت����زال الكاميرا 
اخلفي����ة حتتف����ظ بس����حرها لدى 
اجلمهور، ومتى يحق ملجموعة من 
املقالب إلضحاك  األشخاص فبركة 
الناس على حساب مواقف محرجة 
للبعض، وما حقيقة اجلرمية التي 
وقعت ف����ي أحد املقالب؟ ومن وقع 
من فريق سوالفنا ضحية الكاميرا 
اخلفية، وكيف كانت ردة فعله؟ وما 
الذي حدث في احللقة وأحرج مروان 
وأضحك الفريق؟ وغيرها من األسئلة 
التي سيجد اجلمهور ردودا لها خالل 

هذه احللقة املميزة.
أم����ا موض����وع احللق����ة الثاني 
فتناول »الواجب����ات االجتماعية« 
الت����ي تعتبر من الس����مات املميزة 

للمجتمعات الشرقية، حيث يطرح 
د.محمد دياب العديد من األسئلة حول 
اختالف التقاليد وتالشي الواجبات 
في عصر احلداث����ة وحتول بعض 
الواجبات املبني����ة على احملبة إلى 
مجرد مجامالت اجتماعية، في الوقت 
الذي فرق إبراهيم بن الرابط القبلي 
املوجود والواجبات االجتماعية، أما 
بشار فاعتبر التغيرات االجتماعية 
أمرا ضروري����ا للبقاء والتكيف مع 

الواقع، وس����ألت نوليا ملاذا تزداد 
املشاعر السلبية في عاملنا العربي، 
أما فاطمة فتحدث����ت عن األوضاع 
االقتصادية التي قد تؤثر على أداء 
الواجب����ات، وحتدثت ريتا  بعض 
عن بعض ذكرياتها اخلاصة حول 
هذا املوض����وع. فيما جاء موضوع 
احللقة األخير حول »حقيبة السفر« 
التي تل����ف العالم معنا وحتمل في 
داخلها الكثير من الذكريات ورائحة 

البلدان الت����ي زرناها وقد ال نعود 
إليها أبدا، حيث حتدث كل واحد من 
فريق »سوالفنا حلوة« عما حتويه 
حقيبة س����فره وعن أصول ترتيب 
احلقيبة، متسائلن من أين اكتسبت 
هذه األهمية؟ وهل يعكس محتوى 
حقيبة السفر شخصيتنا؟ وملاذا ندفع 
فرق الوزن الزائد، ومباذا نصح بشار 
اللواتي يعانن من مش����كلة الوزن 

الزائد في حقيبة السفر.

بين الكاميرا الخفية والواجبات االجتماعية حقيبة السفر

حسنا زالع لـ »روتانا«: »وفّر كالمك«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أطلقت ش���ركة »روتانا« البوم الفنانة املغربية حسنا زالع والذي يحمل 
عنوان »وفر كالمك« ويتضمن مجموعة من االغاني وهي: »حبتني ال« كلمات 

هاني عبدالكرمي وأحلان احم���د يحيى وتوزيع مدحت خميس، »أتعب 
الناس« كلمات هاني عبدالكرمي، أحلان مظفر توزيع أحمد عادل، »من 

يوم فراقو« كلمات اكرام العاصي وأحلان محمد رحيم وتوزيع فهد، 
»وفر كالمك« كلمات عماد حسن أحلان محمد ضياء وتوزيع محمد 
ضياء »حبك جنون« كلمات حسنا زالع وحلن أشرف سالم وتوزيع 
غاندي، »يبقى ملن« كلمات بهاء الدين محمد، أحلان محمد ضياء 
وتوزيع محمد ضياء، »مرتاحة« كلمات كرمي تدالوي وأحلانه 

وتوزيع فهد، »غايب عني« كلمات أحمد ماضي وأحلان باسم 
يحي توزيع ناصر االسعد.

يذكر ان حس���نا زالع من مواليد املغرب درس���ت أصول 
املوس���يقى ونالت املرتبة االولى في برنامج ستوديو2 أم 
الشهير للمواهب الغنائية العام 2007 وهو يعتبر من أهم 
برامج الهواة في املغرب العربي، شقيقها كان فنانا معروفا 

لكنه توفي، فآثرت متابع���ة طريق الفن ملا حتمله عائلتها 
من ثقافة فنية.

وقد تأثرت حس���نا بالفنانة القديرة عزيزة جالل وجناة 
الصغيرة وبالطبع السيدة أم كلثوم وكذلك تعشق صوت 

فيروز وهي تابعت صقل موهبتها عبر الدراسة وتعتبر 
جتربته���ا االولى في االلبوم اجلديد مغامرة تنتظر منها 

الكثير وتقول »س���عادتي ال توصف، انني حققت 
القليل وأجنزت هذا العمل الفني القيم، وأمتنى ان 

أحجز مكانا في قلوب اجلمهور العربي العاشق 
لالصالة والطرب«.

وكانت حسنا صورت كليب »حبيبي أل« 
بعدس���ة املخرج رامي شلهوب في بيروت، 
وميتاز بإيقاعه الراقص وحكايتها مع العاشق 
في اطار من التقنيات العالية واملش���اهد 

وسط الطبيعة.

صورت »حبيبي أل« على طريقة الڤيديو كليب

مي سليم: »لو ترضهالي« في عيد األضحى
القاهرة ـ سعيد محمود

انتهت الفنانة الشابة مي 
سليم من تس���جيل اغاني 
الغنائ���ي اجلديد  ألبومها 
اس���تعدادا لطرحه في عيد 

االضحى املقبل.
وقال املوزع املوسيقي 
احمد ع���ادل: »اتعاون مع 
مي في األلبوم اجلديد من 
خالل اغنيتن مت االنتهاء من 

تسجيلهما مؤخرا«.
واوضح عادل ان االغاني 
التي جتمعه مبي س���ليم 
»اوعدني« وهي من كلمات 
الشاعر الغنائي احمد علي 
موسى ومن أحلان مدين، 
و»يا حبيبي من الليلة دي« 
الش���اعر  وهي من كلمات 
الغنائي حسن عطية ومن 

أحلان محمد رحيم.
من ناحي���ة اخرى كان 
امللحن رامي جمال قد صرح 
ألبوم مي  بانه يشارك في 
ب���� 4 اغاني ه���ي »بريئة« 
كلمات نادر عبداهلل وتوزيع 
نادر حمدي و»لو ترضهالي« 
كلمات محمد عاطف وتوزيع 
نادر حم���دي و»لينا كالم 

بعدين« كلمات امير طعيمة 
وتوزيع وس���ام عبداملنعم 
و»كن���ت ماش���ية« كلمات 
جمال اخلولي وتوزيع احمد 

ابراهيم.
كما يضم األلبوم مجموعة 
أغاني اخرى منها »شفتك 
بقلبي« كلمات محمد رفاعي 
وأحلان محمد يحيى وتوزيع 
احمد ابراهيم و»كالم كتير« 
كلمات محمد عاطف وأحلان 
محمد يحيى وتوزيع توما 
و»س���كتاله« كلمات احمد 
بريء وأحلان محمد الصاوي 

وتوزيع هاني يعقوب.
يذكر ان آخر ألبومات مي 
»احلوت األيام« وطرح في 
2007 وص���ورت منه ثالث 
اغان���ي بطريق���ة الڤيديو 
كلي���ب هي: »س���يبو« مع 
املخ���رج محمد ش���عبان 
وكلمات امير طعيمة وأحلان 
رامي جمال وتوزيع توما، 
وأغنية »احل���وت األيام« 
واخيرا »سالمات« من احدى 
حفالته���ا، واألغنيتان من 
كلمات محمد عاطف وأحلان 

رامي جمال.

انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد

تامر حسني يلتحق بكلية التربية الموسيقية
القاهرة ـ سعيد محمود

بدأ الفنان تامر حسني إعداد فيلمه السينمائي اجلديد الذي كتب 
قصته، وس����يقدم من خالله شخصية مطرب يدرس في كلية التربية 

املوسيقية.
وقال امللحن محمد رحيم: جتمعني حاليا جلسات عمل مع حسني 
إلعداد ألبومه الغنائي اجلديد، باالضافة لتجهيز أغاني فيلمه املقبل.
واوضح رحيم ان حسني سيقدم في الفيلم شخصية شاب يعيش 
في احدى احملافظات ولديه موهبة الغناء، ويتجه للقاهرة للدراس����ة 
في كلية التربية املوسيقية للوصول حللمه، وبعدها تتوالى األحداث. 
كما أش����ار امللحن الشاب الى ان جلسات العمل التي جتمعه بحسني 
ليست متعلقة بتجهيز األغاني فقط، وامنا التفاصيل اخلاصة بالدراسة 
في كلية التربية املوس����يقية نظرا ألنه خريج الكلية ويعرف أسلوب 

الدراسة فيها.
يذكر ان آخر أعمال تامر الس����ينمائي كانت فيلم »عمر وسلمى2« 
ومت عرضه في صيف 2009، وحقق أعلى اإليرادات، أما آخر ألبوماته 
فقد أصدر ألبوما بعنوان »هعيش حياتي«، وصور منه أغنية »تاعبة 

كل الناس«.

حسنا زالع


