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بسام

أحمد اخلميس بعد املرض

أروى تتوسط عمرو أديب وجمانة مراد

دوللي شاهني

اخلميس قبل املرض

نورا رحال

سامو زين

بسام يغني لـ »شيلة« الماضي

ألبوم سامو في 2010
القاهرة ـ سعيد محمود

بدأ الفنان سامو زين حتضير البوم 
غنائي جديد ليتمكن من طرحه في صيف 

العام 2010 من خالل شركة عالم الفن.
وقال عماد س���الم مدير اعمال زين: 
سامو يعقد حاليا جلسات عمل مع العديد 
من الش���عراء وامللحنني الختيار اغاني 
االلبوم اجلديد الذي سيطرح في الصيف 

املقبل.
كما اكد سالم على ان شركة عالم الفن 
للمنتج محسن جابر هي التي ستتولى 
انت���اج وتوزيع االلب���وم، وال توجد اي 

خالفات بني الطرفني.

بشار جاسم
طرح املطرب الشاب بسام اغنية سينغل 
جديدة بعنوان »البسة شيلة« من كلمات بكر 

البكر واحلان وتوزيع مجيد دشتي.
وعن االغنية يقول بسام: انا سعيد جدا 
بها، خصوصا من ردود االفعال التي وصلتني 
من قبل اجلمهور، فكل الشكر الذاعة مارينا 
اف.ام وكويت اف.ام على اذاعتها الكثر من 

مرة في اليوم.
وعن كلمات االغني���ة يقول: تعمدت انا 
والش���اعر بكر انتقاء مف���ردة جديدة وهي 
»الشيلة« التي تذكرنا باملاضي، وألن اغلب 

بنات اخلليج يلبسنها، وكلماتها تقول:
البسة شيلة شيلة جذبني لونها

الليل مثل عيونها أسود سواد 
ال حترموني حلظة ال يجفونها

مضمونها عن  تكشف  نظرتها 
ويضيف: انا س���عيد جدا لتعاوني مع 
املهندس القدير مجيد دش���تي واملوسيقار 
مجدي طلعت والفنان حسني االحمد، فكل 
الشكر على وقفتهم معاي في هذه االغنية.

ويتابع: نحن جيل الش���باب نعاني من 
قلة ش���ركات االنتاج وقلة الدعم باالضافة 
الى مزاجية بعض شركات االنتاج بالتعامل 

مع املطرب الشاب.

انتقد مزاجية شركات اإلنتاج أحمد الخميس: المرض غّير حياتي.. وادعو لي بالشفاء

نورا رّحال: ذوقي في الفن صعب وال يعنيني ما يحصل لآلخرين
بيروت ـ بولين فاضل

تعترف الفنان���ة نورا رحال 
ببطء مسيرتها الفنية وترد ذلك 
الى مجموعة ظروف منها ما كان 
خارج ارادتها ومنها ما كان بقرار 
منها وهي املؤمنة بأن العائلة اهم 
وأبقى من الفن وبأن االنسان ال 
ميكن ان ينال كل شيء في الوقت 
نفس���ه. نورا التي تقول ان كل 
تركيزها في الوقت احلاضر هو 
على الفن حظيت أخيرا بفرصة 
أميرة«  بطولة فيلم »مجن���ون 
للمخرجة اين���اس الدغيدي في 
قصة عن االميرة ديانا. عن الفيلم 
وردود الفعل عليه وعلى أدائها 
فيه والغناء وجديدها فيه، حاورت 
»األنباء« ن���ورا رحال وكان هذا 

اللقاء.
كيف تقيمني االصداء على فيلم 
الليدي ديانا »مجنون أميرة« الذي 

قمت ببطولته؟
مع االسف لس���ت مقيمة في 
مصر كي أتابع عن كثب ردة فعل 
االعالم واجلمهور هناك، لكن حني 
حضرت العرض االول للفيلم في 
مصر ملست ردة فعل ايجابية فيما 
يتعلق بأدائي التمثيلي، ووجدت 
االعالم يشيد بي لدرجة القول ان 
افضل ما ف���ي الفيلم هو أدائي. 
طبعا هذا االمر أفرحني وأرضى 
أنانيتي كفنانة، اال أني كنت أمتنى 
ان تكون ردة الفعل ايجابية على 

الفيلم ككل.
ماذا تعنني؟

أعني انه كان���ت هناك مآخذ 
على الفيلم وعدم رضا عن العمل 

ككل.
ملاذا في رأيك؟

رمبا ألنه من الصعب فهم افالم 
املخرجة ايناس الدغيدي من املرة 
االولى. في هذا الفيلم حاولت ان 
تقترب كثيرا من لغة الشارع، لكن 
مع ذلك اعتقد انه يجب ان يشاهد 
الواح���د الفيلم اكثر من مرة كي 

يفهم الرسالة من ورائه.

مهرجانات

هذا االمر أال يجعلك تش��عرين 
ب��ان اجلهد ال��ذي بذلت��ه في هذا 

الفيلم ذهب سدى؟
ال أب���دا ألن اف���الم اين���اس 
الدغيدي لطامل���ا كانت تقدر في 
املهرجان���ات اكثر م���ن صاالت 

العرض السينمائية.
ف��ي الدرجة االولى يعنيك رأي 

النقاد أم رأي الناس؟
يعنيني رأي اجلميع، لكن في 
البداية يهمني رأي الناقد لكوني 
واياه نلتقي على الرأي نفس���ه، 
وهو حاجة الس���ينما الى افكار 

وطروحات جديدة.
فيلم »مجن��ون أميرة« الى أي 

مدى شكل اضافة لك؟
اكيد كان اضافة كبيرة، وقد 
تعلمت منه الكثير حتى من بداية 

نفسه يعنيني ان أرضي الذواقة، 
لهذا السبب مجهودي دائما أكبر 

ومهمتي دائما أصعب.
يعنيك أكثر، الكلمة أم اللحن؟

الكلم���ة هي األس���اس ألنها 
هي التي توحي للملحن بأغنية 

جميلة.
من يتول��ى انت��اج أعمالك في 

الوقت احلاضر؟
فاتن برازي.

منذ مدة وقعت مش��اكل بينها 
وبني الفنان��ني الذين تتعامل معهم 

السيما مع الفنانة ريدا بطرس؟
)مقاطع���ة(: ال يعنين���ي ما 
يحصل م���ع اآلخرين وال اتدخل 
في ذلك، فاتن هي مبثابة شقيقة 
والعالقة بيننا تتعدى اطار العمل 

الى عشرة عمر.
هل تعطيك ما تطلبينه؟

واكث���ر حتى انه���ا تفاجئني 
أحيانا بإجنازها أمورا في اعتقادي 

انه ليس مبقدورها اجنازها.

فن صعب

قلت ان ذوقك في الفن صعب، 
فهل ه��ذا األمر هو ال��ذي يجعل 
الفني��ة بطيئ��ة بعض  مس��يرتك 

الشيء؟
هذا األم���ر جعلها بطيئة من 

األساس.
ملاذا التزال بطيئة؟

ثمة ظروف متر على االنسان 
أحيانا تكون جيدة وأحيانا أخرى 
سيئة، وفي جميع األحوال يجب ان 
نتكيف مع هذه الظروف ونعرف 
كيف منررها، في مرحلة من املراحل 
كان هناك وقت خصصته لتأسيس 
مشروع مهم جدا في حياتي وأهم 
عندي من الفن هو العائلة، وفي 
مرحلة الحقة اختبرني اهلل في 
صحتي وهذا املوضوع شغلني 
بطبيعة احلال وأبعدني عن الفن، 
األمور حصلت تباعا، هكذا صدف 

فالتهيت عن الفن.
حاليا كيف الوضع؟

حالي���ا كل التركيز هو على 
الفن.

وم��اذا ننتظر من��ك في املدى 
القريب؟

ميك���ن ان تنتظروا مجموعة 
أغني���ات جميلة مختارة بعناية 

ودراية.
هل تش��به ما نسمعه حاليا من 

أغنيات في السوق؟
املوضوع ليس موضوع مقارنة 
علما بأن في السوق حاليا أغنيات 

عادية وأخرى جميلة جدا.
لكن االجتاه اليوم هو أكثر نحو 

األغنيات الشعبية، ماذا عنك؟
بحياتي لم أحدد س���لفا لون 
األغنية وبالتالي لم يحصل ان قلت 
مللحن أريد منك أغنية شعبية أو 
رومانسية، اختياري في العادة ال 
يكون مرسوما بل ما أحسه أغنيه 

بغض النظر عن اللون.

قراءتي للسيناريو.
ه��ل س��يتكرر تعاون��ك م��ع 

املخرجة الدغيدي؟
من دون شك.

ه��ل بحك��م الصداق��ة الت��ي 
جتمعكما؟

ال أبدا. نحن على عالقة صداقة 
قدمية، لكن هذه أول مرة نتعاون 
مع بعض، واذا كانت اختارتني 
لدور الليدي ديانا فليس بحكم 
الصداقة وامنا بحكم حاجتها الى 
املمثلة املناسبة التي تلعب هذا 
الدور. في البداية موضوع الشبه 
في الش���كل بيني وبني االميرة 
الراحلة لع���ب دوره وبعد ذلك 
شاهدت ادائي وأعجبت به وصار 
لديها نوع م���ن الثقة بتمثيلي، 

واليوم الذي يتكرر فيه تعاوننا 
فإن ذلك يكون بحك���م قناعتها 

التامة بأدائي.
هل من فيلم جديد على النار؟
ال أدري، يجب ان تسأليها.

ومع غير ايناس الدغيدي؟
ثمة عروض متثيلية من مصر 

وسورية.

مشاريع غنائية

هل ميكن ان يأخ��ذك التمثيل 
من الغناء؟

اذا ل���م تكن ظ���روف الغناء 
مالئ مة م���ن املمك���ن ان أتوقف 
وأكمل في التمثي���ل، وحتى اذا 
كنت مرتبطة مبشاريع غنائية 
وأتاني عمل مبستوى »مجنون 

أميرة« ويحوي رسالة مهمة، ميكن 
ان أرجئ هذه املشاريع من اجل 

التمثيل.
حالي��ا هل تعملني عل��ى ألبوم 

جديد؟
منذ فترة وأن���ا أعد اغنيات 
جديدة مع امللحنني الصديقني هيثم 
زياد ونقوال سعادة نخلة. ما زلنا 
نسمع ونغربل، السيما ان صداقتي 
بهما جتعلهما ال يعطيانني اعماال 
اال اذا كانت في مستوى ما سبق 

وقدمته وما فوق.
كم أن��ت متطلبة في اختياراتك 

الغنائية؟
بصراحة ذوقي الفني صعب 
بعض الش���يء، أحاول ان أصل 
الى كل الناس لك���ن في الوقت 

خالد السويدان
اذا كانت االقدار من رب العباد فال كلمة للخلق اال كلمة 
»ال ح���ول وال قوة اال باهلل«، هذه الكلمة التي كان يرددها 
دائما الفنان احمد اخلميس الذي ظهر لنا من خالل مسلسل 
»الوزيرة« وبعدها »ش���ر النفوس« اجلزء االول والثاني، 
اثناء تصويره لعمل درامي جديد سيظهر هذه السنة حيث 
سيكون اخلميس في عالم آخر من الدراما احلزينة والتي 

يتأثر بها كل انسان.
»األنباء« التقت الفنان أحمد اخلميس اثناء التصوير  

داخل مستشفى مكي جمعة، فكان هذا احلوار:
أحمد.. شلونك وشلون صحتك؟

احلمد هلل على كل حال، والواحد في مثل هاالوضاع ما 
يقدر يقول اال ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

كلمنا نبي نعرف شنو السالفة؟

ما أحب أتكلم لكن مشاكل الدنيا تخلي االنسان يضعف 
في حلظات وميكن تنعكس عليه السالفة ويتعرض ملشاكل 

عديدة وميكن ايضا تأثر على صحته.
ممكن توضح لنا أكثر؟

تعرضت ملرض السرطان في الفترة االخيرة، وهذا املرض 
انتشر وميكن ان يتعرض له اي انسان، وكنت أعيش قصة 
حب مع انسانة قريبة من قلبي وتفاجأت بردة فعلها من 
بعد ما تعرضت، والدافع اللي خالني أتكلم في هاملوضوع 
ألني خالص تعبت من املش���اكل اللي تعرضت لها خاصة 
ايام الثانوي���ة وقبل الزواج وبعد الزواج، وميكن الواحد 
راح يقدر هالشي من يشوف شكلي والوضع واحلالة اللي 

وصلت لها، لكن احلمد هلل على كل حال.
غريب هاملوضوع؟

ال بالعك���س، فهذا كله راح أقدمه من خالل ش���خصية 

»مشاري« في مسلسل »أسرار النفوس« من تأليفي وسيناريو 
وحوار بركات حمود واخراج حمد البدري ومن انتاج مركز 
النايف للفنان نايف الراشد وهو من بطولة اسمهان توفيق، 
عبداالمام عبداهلل، أمل عباس، شمعة محمد، محمد االمير، 
عبدالرحم���ن العطار، احمد البارود، نادية العاصي، هدى 
ابراهيم، امل العنبري من »ستار أكادميي«، وعبداهلل الشطي 
ومقدمة العمل راح تغنيها الفنانة لطيفة التونس���ية من 
تأليف الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة الصباح ومن أحلان 

عادل الفرحان وتوزيع ربيع الصيداوي.
وان شاء اهلل راح أقدم شخصية »مشاري« اللي يتعرض 
ملرض ويتفاجأ من ردة فعل من حوله، وهالعمل أنا أعتبره 
نقلة نوعية لي شخصيا ألنه من كتابتي، وأمتنى انه يعجب 
اجلمهور ويحوز رضاهم، ألن هالعمل صج غير حياتي، 

وأدعو لكل انسان أصابه هاملرض بالشفاء.

فرحت وقلقت في آن لفيلمها »مجنون أميرة«

عمرو أديب وجمانة مراد
mbc آخر من يعلم« على قناة الـ« 

بيروت – ندى مفرج سعيد
في حلقة هذا األس���بوع، تس���تضيف مقدمة 
برنامج »آخر من يعل���م« املطربة اليمنية أروى 
اإلعالمي عمرو أديب واملمثلة جمانة مراد. وكما 
ف���ي كل حلقة، تتخذ أروى حلفاء لها مقربني من 
كال النجمني ليس���اعدوها في الكشف عن أسرار 
وأخبار ضيفيها. طوال احللقة س���يكون كل من 
احللفاء مسؤوال عن سرد وتصحيح وذكر بعض 
التفاصيل واألحداث ألروى واجلمهور حول حياتهما 

املهنية والشخصية.
في هذا السياق، يجتمع في خانة حلفاء أروى 
املقرب���ني من عمرو أديب كل م���ن: مقدم البرامج 
أحمد موسى، املنتج عامر عفيفي، طارق يونس 
منتج برنامج »القاهرة اليوم«، فيما تتحالف أروى 
على املقلب اآلخ���ر مع أصدقاء جمانة مراد وهم: 

أخصائية املكياج الرا مغبغب، صديقتيها سيما 
ومنى اليماني.

وفيما يتحرق النجمان ملعرفة مصادر معلومات 
أروى وأسماء حلفائها، تبدأ الكثير من احلقائق في 
التكشف أمام اجلمهور الذي يتعرف على تفاصيل 
طريفة في حي���اة النجمني وبعيدة كل البعد عن 
اإلعالم. العديد من األسئلة واالستفسارات تضعها 
أروى برسم ضيفيها، كاشفة النقاب عن مواقف 
ومفارق���ات وأحداث مروا بها ف���ي أيام الطفولة، 
والحقا الدراسة، وصوال إلى البدايات الفنية، ومن 

ثم النجومية وكيفية تعاملهم مع الشهرة.
ترقب���وا هذه احللقة الش���يقة م���ن البرنامج 
الترفيهي اجلديد »آخر من يعلم« من تقدمي املطربة 
اليمنية أروى، يوم غد في متام الساعة 23 بتوقيت 

.MBC السعودية على شاشة

دوللي شاهين تكتب مسلسالً درامياً جديداً
اي���الف: تضع الفنان���ة دوللي 
ش���اهني اللمس���ات األخيرة على 
مسلس���ل لبنان���ي درام���ي تقوم 
انتهائها  بكتابته، وسيصور فور 
التمثيلية  من أحدث مش���اريعها 
حيث تستعد دوللي خلوض أول 
جتربة تلفزيونية كوميدية وذلك من 
خالل مشاركتها في اجلزء الثاني من 
مسلسل »شريف ونص«. ويشاركها 
البطول���ة املمثل ش���ريف رمزي، 

وسمير غامن، وسوسن بدر.
تدور أحداث املسلسل في حلقات 
منفصلة متصلة حول حياة أسرة 
مصرية يعاني أفرادها من مشاكل 

اقتصادية.
املسلس���ل من تأليف ش���ريف 
شعبان، إخراج يحيى ممتاز، وإنتاج 
شركة »صوت القاهرة للصوتيات 

واملرئيات«.


