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الفنية

في أول ديو اقتصادي بينهما من تنظيم »روتانا«

 عبداهلل الرويشد ونوال يحييان احتفال »نفط الكويت« 

قيثارة اخلليج نوال الكويتية

لورا أبو أسعد

بمشاركة نخبة من ألمع فناني سورية

»قيود« لورا أبو أسعد »العائلية« حب وشغف
بعد فترة من المعارك الرقابية

ليلى علوي وأحمد السقا مع »المشير والرئيس«
دمشق ـ هدى العبود 

تقوم الفنانة السورية لورا أبو أســعد بإنـــتاج 
مســـلســــل »قيود عائلية« في جتربتها االولى 
إلنتاج املســـلسالت التركية بعد إنتاجها لعدد 
كبير من املسلســــالت التركيــــة املدبلجة ومن 
أبرزها »نور« الذي قامت هي بنفسها بأداء صوت 

الشخصية الرئيسية فيه.
ويشـــارك في 
مسلســـل »قيود 
عائليـــة« نخبـــة 
الفنانني  أبرز  من 
الســـوريني منهم 
بسام كوسا، يارا 
صبري، جهاد سعد، 
ســـالفة معمـــار، 
صبري،  ســـليم 
ضحى الدبس، مي 
اسكاف، مرح جبر، 
مهيـــار خضور، 
نادين حتسني بيك، 
ميسون أبو أسعد، 
إياد أبو الشامات، 
الصفدي،  غزوان 
سوســـن أرشيد، 

دمية اجلندي، وعامر علـــي، على أن يبلغ عدد 
املمثلني الرئيســـيني في العمـــل نحو 70 ممثال 

وممثلة.
ويشارك عدد من النجوم السوريني كضيوف 
شرف وهم حسام حتسني بك، عزة البحرة، سالفة 
عويشق، أنطوانيت جنيب، فاتن شاهني، معن 

عبد احلـــق، الفرزدق ديوب، هال مياني، هنوف 
خربوطلي، املطرب شـــادي علي، واملطرب مجد 

رياض وغيرهم.
ويقوم بإخراج املسلسل ماهر صليبي فيما 
كتب نصه صبري ورميا فليحان، واللذان قدما 

في رمضان الفائت مسلسل »قلوب صغيرة«.
ويتناول العمل حياتنا بتفاصيلها الصغيرة، 
تلك التفاصيل التي 
مستقبلنا  ترسم 
تنا  شـــخصيا و
من خـــالل عالقة 
إنســـانية شفافة 
بـــني أســـر ثالث 
مختلفة ال تعرف 
بعضها في بداية 
العمل، ثم تتصاعد 
األحداث حتى نصل 
فـــي آخـــر العمل 
إلى خيمة واسعة 
جتمع تلك األسر 
الثالث حتت ظلها 
بأســـلوب مشوق 
حيث  ولطيـــف، 
تنمو عالقات من 
احلب والشغف، وعالقات إنسانية جميلة من أسر 
تختلف في الكثير من األشياء، ولكنها تتشابه 
أيضا في الكثير بالوجه اآلخر عندما ندخل في 
تفاصيلها »قيود عائلية« مسلسل اجتماعي يسبر 
تلك التفاصيـــل الدقيقة، وتلك الروابط اخلفية 

لثالث أسر من شرائح مختلفة.

واضاف الليثي: مـــن وجهة نظري هــؤالء 
النجوم هم االنسب للقيام بالبطولة خاصة وان 
الفيلم يتناول مرحلة صعود الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر واملشـــير عبداحلكيم عامر 
الى السلطة وصوال الى اخلالفات التي وقعت 

بينهما.
واشار الى ان مواصفات السقا وكرمي تنطبق 
على شخصيتي الرئيس واملشير بالرغم من انه 
لم يعرض عليهما الفيلم حتى اآلن ويتمنى ان 

يقبله االثنان عندما يعرض عليهما.
ويتنـــاول الفيلـــم عالقة الرئيـــس جمال 
عبدالناصر باملشير عبداحلكيم عامر قائد اجليش 
املصري ووزير احلربية في فترة الستينيات 
بكل تفاصيلها، خاصة حادثة وفاة عبداحلكيم 
عامر التي ســـتطرح بوجهـــات نظر مختلفة 
خالل الفيلم وســـيترك احلكم في النهاية 

للجمهور.
يذكـــر ان ســـيناريو »املشـــير 
قـــد اصــــطدم  والرئيـــس« كان 
بالرقــابة منذ االعالن عنه لتناوله 
املــــشـــاهد املتـــعلقة بـ »صالح 
نصر« مدير جهاز املخابرات العامة 
وقتها وحادث وفاة املشير، اال انها 
اجازته فـــي النهــايـــة ووافقت على 
تصويره مبوجـــب احلكم الذي حصل 
عليه ممدوح الليثي من محكمة القضاء 
االداري مبجلس الدولة بالسماح له لتصوير 

الفيلم.

القاهرة ـ سعيد محمود
اخيـــرا بعد فترة من املعـــارك الرقابية بدأ 
املخرج خالد يوسف في االعداد لفيلم »املشير 
والرئيس« مع ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما 

املنتج للفيلم.
وقال ممدوح الليثي: اتفقت مع املخرج خالد 
يوسف ومؤلف فيلم »املشير والرئيس« بشكل 
مبدئي على ترشيح كل من احمد السقا وكرمي 
عبدالعزيز في بطولة الفيلم على ان جتسد الفنانة 
ليلى علوي شخصية برلنتي عبداحلميد زوجة 

املشير، حسبما ذكرته صحيفة »الشروق«.

أماني السويسي تختار لبنان لتصوير كليبها الجديد
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تتواجد جنمة »ستار أكادميي« التونسية أماني السويسي حاليا في لبنان لبدء 
التحضيرات الكثيفة السابقة إلطالق األلبوم اجلديد حيث تلتقي بعدد من املخرجني 

اللبنانيني لالطالع على األفكار اجلديدة واملناسبة لتصوير كليبها اجلديد.
من جهة أخرى، يتعاون امللحن ناصر الصالح في جديده مع أماني السويســـي 
فـــي أول تعـــاون يجمعهما، حيث قدم الصالح لها 3 أغنيات خليجية ســـيتم طرح 
أغنيتني منها ضمن ألبومها القادم واألغنية الثالثة ستكون ضمن ألبوم خليجي يتم 
التحضير له خالل الفترة املقبلة. ومت تسجيل االعمال في استديو صوت احلب في 
القاهرة حيث مت التعامل موســـيقيا مـــع كل من املوزعني عمرو عبدالعزيز ومدحت 

خميس وطارق عاكف.
ويتوقـــع ان يضم البوم أماني أغنية »اختلفنا« وأغنية »ببتعد عنك« التي كتب 
كلماتهما الشـــاعر منصور الشادي، فيما ستكون األغنية الثالثة التي حملت عنوان 
»يا قلبي يا مســـكني« والتي كتب كلماتها الشـــاعر عبداهلل أبو راس ضمن األلبوم 

اخلليجي.
وامتدح امللحن ناصر الصالح صوت جنمة »ستار أكادميي« املغنية أماني واصفا 
إيـــاه باملتفرد واجلديد على األذن اخلليجية، حيث قال: عند ســـماعي األول لصوت 
أماني لفت انتباهي شيء ما بصوتها هو جديد بالتأكيد على األذن اخلليجية وميثل 
إضافة جميلة لها، حيث وجدتها متمكنة جدا من أداء األغاني بنفس الروح اخلليجية، 

وأمتنى أن جتد القبول من املستمع عند طرح هذه األغنيات.
يذكر ان أماني كانت قـــد قضت الفترة املاضية بني أهلها في ربوع بلدها تونس 
وتابعت من هناك جناح أغنيتها »ســـيبها علي« التي بثتها الفضائيات العربية في 
لبنـــان ومصر واخلليج وتلقت اإلطراءات والتعليقات االيجابية خصوصا أنها ذات 

أماني السويسيأسلوب شبابي وإيقاعي مميز ما ساهم في تقدمي صورة مختلفة ألماني.

أحمد السقا

سلطان الرومانسية 
عبداهلل الرويشد

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يقف كل من سلطان الرومانسية عبداهلل 
الرويشد وقيثارة اخلليج نوال الكويتية خالل 
االحتفال بالذكرى اخلامسة والسبعني لتأسيس 
شركة نفط الكويت »اليوبيل املاسي« ليقدما 
ديو مشتركا على املسرح الذي أعد خصوصا 
لهذه املناســـبة، كما سيقدم كل منهما منفردا 

باقة من أغانيه الرائعة. 
 وفـــي معلومات خاصة بــــ »األنباء« ان 
الرويشـــد ونوال الفنانـــان الوحيدان اللذان 
سيحييان االحتفال الذي يرعاه صاحب السمو 

األمير في الفترة من 22- 24 اجلاري.

خطوط عريضة

وبحسب مصادر خاصة بـ »األنباء«، فإن 
شركة »روتانا« هي التي ستنظم كل تفاصيل 
احلفل املنتظر، حيث دأب العاملون في الشركة 
ألشهر طويلة على رسم اخلطوط العريضة 
وتفاصيل االحتفال الضخم، كما ســـافر كبار 
موظفي »روتانا« من بيروت الى الكويت ألكثر 

من مرة حتى رسا على الشركة لتنفيذه. 
وبالعودة الى الديو الذي سيجمع قيثارة 
اخلليج وسفير االغنية اخلليجية، فالديو أغنية 
وطنية من تأليف الشاعر الغنائي ساهر وأحلان 
عبداهلل القعود. ويعتبر هذا الدويتو من النوع 
اخلاص فهو أول أغنية وطنية اقتصادية، أي 
أنها تخص عالم االقتصاد واملال واألعمال، مبا 
أنها أغنية متعلقة بالنفط، ولكنها ســـتكون 

في إطار وطني. 

غناء خليجي

من جهة اخـــرى، يضع الفنـــان عبداهلل 
الرويشد اللمسات االخيرة على ألبومه املقبل 
الذي ســـيتميز بأجواء اجللسات التي متيز 
بها الغناء اخلليجي، حيث سيتضمن ألوانا 
عدة، من بينها التخت الشـــرقي واالندلسي 

واخلليجي واللغة الفصحى التي أبدع سلطان 
الرومانســـية بغنائها في السابق، باالضافة 
الى اللهجة العامية، وأشار الرويشد في هذا 
الســـياق الى أنه لم يستقر بعد على اختيار 

اسم األلبوم. 
اجلير بالذكر ان الرويشـــد أجنز 
مؤخرا مع الفنانة أحالم تســـجيل 

دويتو كالسيكي حمل اسم »قول 
واهلل« مـــن كلمات الشـــاعر 

سلطان مجلي وأحلان فايز 
السعيد، سيتم تصويره 

في لبنان قريبا ليتم طرحه 
كأغنية منفـــردة وهو اول 

تعاون بني الفنانني. 
كما ســـيعود للتعاون مع 

الشاعر سعود الشربتلي في أغنية 
حلنها عبداهلل القعود وحتمل عنوان 

»حكي فاضي« وتقول مقدمتها:
 قولوله اني تغيرت

وصرت اقوى من املاضي 
روايات الهوى صارت
في عيني حكي فاضي

 وال ازعل وال اهتم
على ذكراه بالتحديد
 وال ممكن افكر فيه

فراقـــه عنـــدي 
اصبح عيد 

وال يخطـــر 
على بالي

وال اشـــغل 
نفسي بطاريه 
لو  وقلبي 

سمع اسمه
 كأن األمر 

ما يعنيه

سـيقدمان مجموعة من أجمل أغانيهما على مسرح أعد خصوصًا للمناسبة

تلفزيونـــي  مخـــرج 
مو»حامـــد« ربه انه قاعد 
يشتغل هااليام حاقد على 
زميل له بعد جناح برنامجه 
املنوع.. بو طبيع ما ييوز 

من طبعه.

ممثل »حس« بضيقة 
خلق بعد ما راحت جائزة 
أحسن ممثل في مهرجان 
املســـرح لغيـــره، مع أنه 
الكل مـــدح دوره.. خيرها 

بغيرها؟

حقد جائزة
ممثلة شكلها حلو 
هااليام قاعدة تطلب 
هدايا من معجبينها، 
اللي يبي  خصوصـــا 
يصور معاها.. احلمد 

هلل والشكر!

هدايا

ليلى علوي


