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ليلى غفران وعبدالعزيز عبدالرحمن مع ميس حمدان

ما عالقة ليلى غفران بطالل مداح والعندليب في »ليالي السمر«؟
حتل الفنانة املغربية ليلى غفران ضيفة على حلقة هذا 
األسبوع من البرنامج احلواري الغنائي »ليالي السمر« 
الذي تقدمه ميس حمدان على قناة أبوظبي األولى، ويشارك 
في احللقة أيضا الفنان الس����عودي الشاب عبدالعزيز 

عبدالرحمن خريج برنامج الهواة »ستار أكادميي«.
في بداية احللقة تتحدث ليلى غفران عن سر ارتباطها 
بأغان����ي املاضي األصيل واألغني����ات التراثية وهل هذا 

النوع من األغاني يناس����ب العصر الذي نعيش����ه وهل 
هناك تناقض ما بني تقدميه����ا لهذا النوع من األغنيات 
واستعدادها لتصوير أغنية هاردروك بعنوان »شوفلك 

طريقة«.
كما تكش����ف ليلى غفران عن خوضها جتربة كتابة 
السيناريو للسينما ألول مرة من خالل فيلم 729 والذي 
تدخل من خالله عالم السينما ألول مرة كممثلة أيضا.

تتحدث الفنانة املغربية عن س����ر ارتباطها بالفنان 
الراحل عبد احلليم حافظ وإعادة تقدمي أغانيه مثل »جبار« 
و»كامل األوصاف« و»حبك نار«، وتتناول عالقة الصداقة 
واجليرة التي جمعتها باملطرب الراحل طالل مداح حيث 

كانا جارين في السنوات التي أقامتها في لندن. 
تتحدث ليلى غفران خالل احللقة عن املطربني املغاربة 
وانتش����ارهم في العالم العربي، كما تتطرق الى ظاهرة 

ازدياد أعداد املغنيات من االناث مقارنة بالذكور بشكل 
عام في الوطن العربي.

عبدالعزيز عبدالرحمن يتحدث بدوره عن استعداداته 
لالنتقال من مرحلة الهواة الى مرحلة االحتراف ويكشف 
عن مالمح ألبومه اجلديد، كما يتحدث عن س����ر عشقه 
للعزف على آلة العود والكمان ويكشف عن رغبته في 

تعلم املوسيقى والصولفيج. 

فهد الكبيسي

الكبيسي 
مع فنان العرب

يستعد الفنان القطري فهد 
الكب���يس���ي إلطالق ألبومه 
الثالث وال����ذي يتكون من 
10 أغ���ان تنوعت في األلوان 
الغنائي���ة والتع���اون على 
مس���توى اخللي���ج العربي 
تقدمهم »فنان الع����رب« محمد 
عبده في أغنية ق�����دمية من 
كلمات الش���اعرة »جندية«، 
كما يتعاون مع امللحن ناصر 
الصالح في أغنية »صح النوم« 
من كلمات عبداهلل بو راس، 
»عني مره« كلمات محس���ن 
الدويخ، »ه���ذي حاله« من 
كلمات األماني، وايضا أغنية 
»خلنا نحب« و»وش سالفة 
قلب���ك« من كلم���ات األماني 
الكبيسي أغنية »مو  ويقدم 
ابراهيم  عشاني« من كلمات 
بن س���واد وأحل���ان األنني، 
»وخاطرك مكسور« من كلمات 
بنت العطا وأحلان مطر علي، 
وأغنية »حبل السوالف« من 
كلمات علي رش���يد وأحلان 
ابراهي���م الفضالة، ويختتم 
األلبوم بأغنية »سأل عني« 
من كلمات الشاعر عوض نفاع 
وأحلان الفنان نفسه، ويأتي 
هذا األلبوم الثالث بعد ألبوميه 
السابقني »ليش« و»اسأله« 
واللذين وجدا رواجا خاصة 
ألبومه األخير »اسأله« بعد 
ان قدم في���ه عمال قدميا من 
»صوت األرض« لطالل مداح، 

رحمه اهلل.

دوللي شاهين 
أجمل وجه سينمائي

القاهرة ـ سعيد محمود
اللبنانية  الفنان���ة  انتهت 
دوللي شاهني من تسجيل عدد 
كبير من اغنيات ألبومها اجلديد، 
االلب���وم أغنيات  ويتضم���ن 
باللهجات اللبنانية واملصرية 
واخلليجية واجلزائرية وواحدة 
بالفرنسية، وفي الوقت نفسه 
انته���ت ايض���ا م���ن تصوير 
مشاهدها ضمن احداث مسلسل 
السيت كوم »شريف ونص2«، 
وتستعد للوقوف على خشبة 
املس���رح ألول مرة من خالل 
مس���رحية »قطط الشوارع« 
والتي ستعرض على مسرح 

البالون.
من ناحي���ة اخرى، أعربت 
دوللي عن سعادتها، بحصولها 
على لقب أجمل وجه سينمائي 
من خالل مجلة »ريتا« اللبنانية 
املتخصصة في املجال الفني.

وحصلت دوللي على اعلى 
االصوات خالل االستفتاء الذي 
أجرته املجلة، وكان يتضمن 

اكثر من فنانة اخرى.

دوللي شاهني


