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مطرب يبي »يصلح« بني 24
فنانتني بس شاف منهم الويل 
اللي يسوى  وفضحوه چدام 
واللي ما يسوى مع أنه ربعه 
نصحوه أنه ما يتدخل.. اللي 

ما يطيع يضيع!

صلح
ممثل����ة بعد م����ا »مهدت« 
الطريچ چدام أحد املنتجني اللي 
صار بفضلها مشهور هااليام 
تفكر انه تواجه املسؤولني اللي 
عرفتهم عليه علشان تكشف 

حقيقته لهم.. زين تسوين!

حقيقة
ممثلة بع���د ما صارت 
مقدمة برامج هااليام تقول 
انه محطة فضائية »نادوها« 
علشان تقدم عندهم برنامج 
ترفيه���ي.. خير ان ش���اء 

اهلل!

برنامج

»نور في سماء صافية« يخرجها ألول مرة من إطار العرض الرمضاني على »أبوظبي األولى«

عبدالحميد الخطيب
استمرارا للتألق والنجاح الذي تحصده من 
عام الى آخر وبعد التميز الملحوظ في مسلسل 
»أم البن���ات« الذي عرض في ش���هر رمضان 
الماضي، تخ���رج وألول مرة الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل من عباءة الشهر الكريم حيث 
تقدم مسلس���لها االجتماعي الجديد »نور في 
سماء صافية« الذي أنتجه تلفزيون أبوظبي 
وتعرضه قناة أبوظبي األولى ابتداء من اليوم 

الساعة 22:30 بتوقيت السعودية.
المسلسل من األعمال االجتماعية الهادفة 
التي تعودت ام طالل تقديمها في الس���نوات 
األخي���رة حيث يرصد قصة »صافية« المرأة 
المستضعفة التي تتغاضى عن أشياء كثيرة 

في س���لوك زوجها من أج���ل المحافظة على 
أس���رتها، فهي أم لمجموعة من األبناء تعاني 
ظروفا معيش���ية صعبة مع زوجها السكير، 
فتتع���رض للعنف منه، كما تعيش حالة من 
القلق والتوتر بسبب تعرض أبنائها للقضية 

عينها.

بطش الرجل

وحول دورها في المسلسل قالت ام طالل 
ل�»االنباء«: أميل له���ذه النوعية من األعمال 
 االجتماعية التي ينتمي لها مسلسل »نور في 
 س���ماء صافي���ة« إذ أش���عر بأنه���ا تالمس 
 آالم الم���رأة وم���ا تعانيه من بط���ش الرجل 
الظالم، إضافة ألن شخصيتي في المسلسل 

تختلف عما قدمته في مسلس���ل »أم البنات« 
خصوص���ا في تم���رد المرأة على الس���لطة 

الذكورية.

ثقة وتفاهم

المسلس���ل وترابط فريق  وبخص���وص 
عمله قالت: هناك ثقة وتفاهم بين شخصيات 
المسلسل، فطبقنا فيه وجهة نظر الكاتبة وهج 
التي تناقش خاللها قضية تهم المرأة، مؤكدة 
أنها غير منحازة للكتابة النسائية، ولكنها تحب 
تناول األفكار القوية في أعمالها والتي تصل 
إلى الناس بسهولة وذلك إليمانها بأن اإلبداع 
هو إبداع بالمطلق ملمحة الى انها قدمت قضية 
تهم المجتمع بطريقة جديدة متمنية ان ينال 

المسلسل اعجاب الجمهور.
يذكر ان مسلسل »نور في سماء 
صافية« من تأليف الكاتبة المبدعة 
وهج وأخرجه البيلي أحمد، ويلعب 
أدوار البطول���ة فيه كل من عبد 
اإلمام عبداهلل، ش���فيقة يوسف، 

أحمد إيراج، حسين مهدي، فاطمة 
الصفي، شوق، صمود، مالك، بثينة 

الرئيسي، عبداهلل غلوم وغيرهم.
ويعرض المسلسل يوميا ابتداء من 

الليلة الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، 
وحلقتي���ن متتاليتين الجمعة ابتداء من 

الساعة 22:00، مع إعادة من األحد إلى الجمعة 
الساعة 15:00 على قناة أبوظبي األولى.

... وفي مشهد من مسلسل »أم البنات« أم طالل مع بطالت »نور في سماء صافية«

رمي البارودي

ريم البارودي: لست في حاجة جاسم الشايع والزميل نايف الشمري أثناء تسجيل األغنية
لتقديم تنازالت من أي نوع

بعد اتهامها بأنها بديلة في »اشحنلي واعرضلك«

»أغلى فبراير« أغنية وطنية للديرة

»روتانا« تطلق ناتاشا

وائل يصدر ألبومًا دينيًا

القاهرة ـ سعيد محمود
رغم جرأة موضوع فيلم »اشحنلي واعرضلك« الذي يتناول العالقات 
احملرمة للشباب والفتيات من خالل شبكة االنترنت، ورغم اعتراض 
الرقابة على كثير من املشاهد املوجودة بالسيناريو اال ان رمي البارودي 
لم تتردد في قبول بطولة الفيلم لتفاجأ بعدها مبن يتهمها بأنها كانت 
بديلة للنجمات اللواتي اعتذرن عن الفيلم، وانها اجتهت لإلغراء لتتواجد 
بشكل مكثف في السينما خالل الفترة املقبلة. لكن رمي قالت: أوال انا 
لست بديلة ألحد، ألنني كنت املرشحة األولى للدور، وال أعرف شيئا 
عن ترش����يح جنمات اخريات قبلي لهذا الفيلم، اما ما تردد عن وجود 
مش����اهد مثيرة فهو غير صحيح، وليس معنى اعتراض الرقابة على 
بعض املش����اهد في السيناريو ان تلك املشاهد تخصني أنا، ألن هناك 
شخصيات اخرى في الفيلم وعن نفسي لست في حاجة أبدا الى تقدمي 
تنازالت من اي نوع، وأنا اعجبتني جرأة املوضوع نفسه، ألنه يناقش 

ظاهرة حقيقية موجودة من خالل شبكة االنترنت.

أهدى الفنان وامللحن جاس���م الش���ايع اغني���ة »أغلى فبراير« 
من كلمات الزميل نايف الش���مري، وأحلان وغناء الشايع نفسه، 
للديرة مبناس���بة أعياد »هال فبراير« وعيدي التحرير والوطني، 
وقد مت تصويرها على طريقة الڤيديو كليب، وعرضت على بعض 
الفضائيات ومت اهداؤها إلذاعة اف ام ومحطة مارينا اف ام وبثت 

يومي 25 و26 فبراير املاضي.
يذكر ان هذا اول تعاون يجمع بني الشمري والشايع، وقد سبق 
لنايف الش���مري كتابة عدة أغنيات وطنية منها »الكويت جنتنا« 
التي غناها الفن���ان طارق العلي وعبداهلل الزي���د، كذلك »فديتچ 
يا كويت« لنوف وبدر الش���رقاوي، باالضافة الى كتابته أوبريت 
مكافح���ة املخدرات الذي أقيم العام املاضي برعاية الش���يخ أحمد 

اخلليفة الصباح.
ويقول مطلع »أغلى فبراير«:

ف��������ي ك��������ل س������ن������ة ن���ح���ت���ف���ل
ش�����ع�����ب ال�����ك�����وي�����ت وااله���������ل

ب�����أح�����ل�����ى ش�����ه�����ر ف����ب����راي����ر
م������ع������اه ف����رح����ت����ن����ا ت���ك���ت���م���ل

ال����ش����ه����ور ك�������ل  وال  ش�����ه�����ر 
ف�����ب�����راي�����ر وال������دن������ي������ا ت������دور

ه�������ال ب�������ك ي�������ا اغ������ل������ى ش���ه���ر
ي����ا ش��م��ع��ة ت���ض���وي ك����ل ال�����دور

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
وقع ذياب متعب مدير عام 
شركة ود لإلنتاج الفني مطلع 
االس���بوع اجلاري مع شركة 
»روتانا« في مكتبها األساسي 
بالرياض عقد تسويق وتوزيع 
حصري ألعمال الفنانة اللبنانية 
ناتاشا التي تنتج »ود« أعمالها 

الفنية.
وقال متعب ان هذا التوقيع 
يعتبر مبنزلة نقلة نوعية مهمة 
ج���دا في بداية حياة ناتاش���ا 
والذي ستنطلق عبره بطريقة 
أسرع صوب النجومية، خاصة 

ان »روتانا« هي الشركة األكبر والوحيدة عربيا في مجال التسويق 
والتوزيع من ناحية االنتشار والتميز، وتقدم ذياب متعب بالشكر 
لرئيس »روتانا للصوتيات« س���الم الهندي على منحه هذه الثقة 
التي متنى ان تثمر نتائجها قريبا بني الشركتني، والتي ستعكس 

بالطبع نتائج إيجابية على الفنانة ناتاشا.

القاهرة ـ سعيد محمود
صدر خالل األيام املاضية أول ألبوم ديني للفنان وائل جسار 
حتت عنوان »في حضرة احملبوب« والذي مت طرحه في األسواق 
في إطار االحتفاالت باملولد النبوي ويحتوي األلبوم على 10 أغاني 
من كلمات د.نبيل خلف وتلحني وليد سعد وتوزيع أسامة الهندي 
وعادل عايش وصاحب صدور األلبوم طرح الكليب اجلديد »قلبك 
حنني يا نبي« وهو من اخراج حس���ني املنباوي والش���ريط حالة 

جديدة حتكي عن قصص الرسول والصحابة.
وقال جسار: حتمس���ت لفكرة الشاعر نبيل خلف حول تقدمي 
ألبوم ديني بالكامل ألنه���ا املرة األولى التي أقدم فيها عمال دينيا 
اعتبره فريدا من نوعه ومناس���با لكل العصور واألجيال، وجلمع 

الناس كلهم حتت مظلة واحدة هي حب الرسول الكرمي ژ.

ناتاشا

وائل جسار

يستمع إلى كل األلبومات الصادرة بالساحة الغنائية

أسامة: الرحابنة ينبوع فني يغرف منه الكثيرون
بيروت ـ بولين فاضل

أكد امللحن اس����امة الرحباني في لقاء اذاعي اجري معه ان 
مسيرة الرحبانية مستمرة وان ثمة حتضيرا ملسرحيات وأعمال 
عدة، لكن بعض األعمال ستتقدم على أخرى تبعا ملقتضيات 
الوضع والظرف، وقال: س����نكمل مس����يرة الراحلني منصور 
وعاصي، فالعائلة الرحبانية ليست شركة جتارية والفن فيها 
ليس عبارة عن اس����هم، في النهاية كلنا تعلمنا من منصور 

وحتى من عاصي لكوننا عايشناه وقتا ال بأس به.
وأضاف: نحن تش����بعنا كثيرا من أفكار األخوين رحباني 
وتعلمنا منهما اجلدية والوع����ي والضمير والصعوبة وهي 

ركائز أساسية ومهمة جدا لالنطالق والعمل.
وعما اذا كان صحيحا انه كان الشخص االقرب 

الى منصور قال: »كلنا كنا قريبني لكن رمبا 
كنت األقرب اليه كوني عش����ت معه في 

املنزل نفس����ه. ورأى اسامة الرحباني 
ان األعمال الرحبانية تركت والتزال 
تترك تأثيرها على الكثير من الذين 
يتعاطون التلحني في العالم العربي، 
فإذا بهم في ال وعيهم يصنعون اعماال 
مشابهة لها. وتابع قائال: الرحابنة 
أشبه بينبوع فني كبير يغرف منه 
الكثيرون، من هنا أس����مع اغنيات 
كثيرة متأثرة باملوسيقى الرحبانية 

وهذا األمر ليس سيئا على اإلطالق. 
فمنذ مدة سمعت اغنية »حدودي السما« 

لكارول سماحة التي كتبها وحلنها مروان 
خوري، األغنية جميلة لكن فيها الكثير من 

األسلوب الرحباني وقد ذكرتني بأعمال قدمها 
األخوان رحباني في الستينيات.

وعم����ا اذا كان نقل وجهة نظره هذه ال����ى الفنانة كارول 
س����ماحة، أجاب أسامة: عندما تسألني كارول رأيي، أقوله لها 
بكل صراحة، وعادة ُتسمعني أغنياتها قبل ان تطرحها وتأخذ 
برأيي في اشياء كثيرة، مثال ألبومها األخير سمعته وقلت لها 
اي أغنيات فضلتها على ما س����واها، كارول في النهاية بنت 
رحبانية وانا مسؤول عنها في أشياء كثيرة لذا عندما تغني 
تفكر ماذا سيقول اسامة عن ادائها وكيف يجب ان تغني ألن 

مالحظاتي هي دوما في رأسها.
وعن س����بب تركها املس����رح الرحباني وسلوكها سكة 

خاصة في الغناء وهل هذا يعد خس����ارة بالنسبة الى العائلة 
الرحبانية، رد بالقول: ملاذا نعتبرها خس����ارة؟ هي أرادت ان 
ترى نفسها في مكان آخر هي بحاجة اليه وقد فرحت لها »ألنو 
هي بدها هيك«، هكذا فكرت ولو لم يكن تفكيري كذلك لكنت 

وقعت معها عقدا منذ البداية.
وأضاف: عندما قررت كارول ان تخوض غمار الغناء بشكل 
منف����رد كنا الى جانبها وباركنا لها، وش����خصيا أفرح عندما 
تقدم اليوم اغنية جميلة وكليبا جميال وأنزعج عندما يكون 
العم����ل غير جميل، مؤكدا انه في حال أعيد تقدمي مس����رحية 
»زنوبيا« للراحل منصور الرحباني ستعود كارول وجتسد 
شخصية زنوبيا من جديد ألن هذا الدور كتب خصيصا 
لها، الفتا الى انها كانت على قدر املستوى في 
هذه املس����رحية وأدت الدور بش����كل رائع 
حتى انها أجبرت نفس����ها على االرتقاء 
ف����ي نواح معينة ك����ي تغني بطريقة 
درامية فائقة الصعوبة، ورأى انه بعد 
كارول سماحة استطاعوا كرحابنة 
اإلتي����ان ببديل ق����وي عنها ومنذ 
الشابة  اللحظة األولى استطاعت 
هبة طوجي مبا متلك من حضور 
وبعد ثقافي وصوت وأحاس����يس 
وطاقة متثيلية ان تفرض نفسها 
على خشية املسرح الرحباني، فكانت 
البداية في مسرحية »عودة الفينيق« 
في دور اساس����ي وكبير ومن ثم في 
مسرحية »صيف 840«، وقال: الصدفة 
جمعتنا بهبة وهي بالنسبة الينا مشروع 
طويل املدى الس����يما انها متل����ك كل املقومات 
األساسية للمسرح وطريقة غنائها مميزة منذ البداية، 
الفتا الى انه يس����تمع الى األلبومات الص����ادرة لكل الفنانني 
وهو يتقصد ش����راءها وسماعها، وقال ان آخر ما استمع اليه 
البومات كارول صقر واليسا وكارول سماحة، مشيرا الى انه 
يقدر ذكاء اليس����ا في اختيار أغنياتها، خصوصا انها تعرف 

جيدا ماذا تريد. 
وأوضح انه يفضل االصوات التي متلك االحساس والقوة في 
آن مثل ملحم بركات وغس����ان صليبا ووائل كفوري، الفتا الى ان 
صوت فضل شاكر جميل وإحساسه رائع لكنه مع 

القساوة في الصوت في بعض األحيان.

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

شخصيتي في 
المسلسل تختلف 
عن  »أم البنات« 
خصوصًا في تمرد 
المرأة على سلطة 
الرجل

حياة سعاد عبداهلل صعبة مع زوجها السّكير!

أسامة الرحباني أثناء تلحينه إلحدى األغنيات


