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الرحباني: »من الحب ما قتل« 

نسرين في القاهرة بسبب »الدم والميراث«

مها تدير فضائية لألطفال

مبشاركة نخبة من أملع جنوم مصر تدير الفنانة مها أحمد 
قناة فضائية اسمها »أطفال كوم« كل العاملني فيها من األطفال 
الذين يعملون مذيعني ومخرجني ومعدين على قناة الـ »أم 
بي سي« وذلك خالل رمضان املقبل، وهو برنامج كوميدي 
يســــتضيف فيه األطفال مجموعة من الفنانني واإلعالميني 

ويحاورونهم في برامج القناة االفتراضية.
ومن األســــماء التي ستشارك في البرنامج: أحمد السقا 
ومنى زكي وغادة عادل وياسمني عبدالعزيز وغادة عبدالرازق 
ومجــــدي كامل وهالة فاخر ومنــــة فضالي وعبير صبري 
وخالد زكــــي، باالضافة الى عدد من الوزراء واملســــؤولني 

والسياسيني واإلعالميني.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يطّل الفنان اللبناني غسان الرحباني في مهرجانات بعلبك 
من خالل عرض ملسرحية »من احلب ما قتل« وهي مسرحية 
غنائية، قصة وتأليف وتلحني وبطولة ملحم بركات وغسان 
الرحباني، سيناريو وإخراج غسان الرحباني، ويشارك في 

التمثيل رانيا احلاج وبيار شمعون.
فكرة املسرحية خيالية تتحدث عن صراع بني املوسيقى 
الشرقية واملوسيقى الغربية ويتفجر الصراع بني الطرفني 
في حوارات غنائية وراقصة وتأتي الوفود املوسيقية من 
الدول املختلفة ملناصرة طرف من االثنني، وميثل ملحم بركات 
املوسيقى الشرقية وميثل الرحباني املوسيقى الغربية فيما 

رانيا احلاج تناصر املوسيقى بشكل عام.
وفي الفصل الثاني يكبر الصراع وتكون الفرق املوسيقية 
من الدول التي تتفق بني بعضها وعلى حساب الطرفني اللذين 
يستمران في الصراع بينهما وايضا الصراع لكسب قلب رانيا 
واقناعها باملوسيقى اخلاصة بهما، فيما يلعب شمعون دور 
»فينيقي« الذي يسعى ملصاحلة الطرفني وتنبيههما الى ان 
الفرق الغريبة تتفق على حسابهما، شيء ما في املسرحية 

يذكرنا بالصراع في لبنان على الثقافات.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تستعد الفنانة نسرين زريق لبدء تصوير مسلسلها 
اجلديـــد »الدم وامليراث« تأليف وليـــد الغازي واخراج 
د.احمد عبده وانتاج مشترك بني شركتي امليثاق والصباح 

لالنتاج الفني.
تدور فكرة املسلسل حول الصراع بني العائالت بسبب 

املال الذي ينتج عنه العديد من القصص املريرة.
وجتسد نسرين في املسلسل دور فنانة تعيش على 
أساس ان والدها متوفى لكنها تكتشف بعد ذلك انه على 

قيد احلياة وتتوالى املفاجآت.
يشـــارك في بطولة املسلســـل عدد كبير من النجوم 
من مختلف الدول العربية، اضافة الى النجوم املصريني 
وســـيتم التصوير بني عدة دول عربيـــة مصر ولبنان 

وتونس والكويت، وذلك في بدايات الشهر املقبل.
من جانبها، عادت نسرين زريق من فرنسا الى القاهرة 
بعد ان حضرت انشـــطة مهرجـــان كان بناء على دعوة 
وجهت اليها لتبدأ مباشرة في وضع اللمسات النهائية 

على ألبومها الغنائي االول متهيدا إلصداره.

غسان الرحباني

نسرين زريق

مها أحمد

يعتبر »مش خايف على لبنان« محطة في حد ذاتها

استقبل فريق العمل وأشاد بـ »المشروع الثقافي«

مروان خوري: ال أقول اني مطرب الرومانسية الوحيد

بوعدنان يبحث عن اسم بديل لـ »حيال بوطير«

خالد السويدان
استقبل العمالق عبداحلسني عبدالرضا فريق عمل مسرحية 
»حيال بوطير«، وضم االجتماع كال من املخرج سليمان البسام 

واملنتج شاكر أبل ومدير االعالم والتسويق باقر دشتي.
وناقش املجتمعون فكرة املسرحية وأهدافها ونصها واخراجها، 
وقد أثنى العمالق بوعدنان على املخرج سليمان البسام وأعماله 
املتميزة، مبديا اعجابه بفريق العمل، كما اقترح بعض االسماء 

احمللية واخلليجية لالشتراك فيه وتأدية بعض االدوار.
وفي االجتماع، أشاد بوعدنان بفكرة شركة »املشروع الثقافي«، 

مبديا استعداده للتعاون معها في تطوير املشهد الثقافي واملسرحي 
والفني في البالد واالقليم.

كما أبدى الفنان الكبير بعض املالحظات حول اســـم العمل، 
واعدا بقراءة النص والتفكير باســـم بديل للمسرحية القتراحه 

على فريق العمل.
يذكر ان مسرحية »حيال بوطير« سيتم عرضها في العاصمة 
اللبنانية بيروت خالل املوسم الصيفي على مسرح املدينة أحد 
أعرق دور املســـرح في لبنان، وذلك ابتداء من الثامن من يوليو 
املقبل وملدة شهر، حيث بدأ بيع التذاكر في محالت فيرجن بالكويت 

وبجميع الدول العربيـــة، وهي مأخوذة عن نص »تارتوف« أو 
»احملتال« للكاتب العاملي موليير ومت تكويته عن طريق الزميل 
جعفر رجب ويقوم بإخراجها ســـليمان البســـام، ويشارك في 
بطولتها الفنان القدير جاسم النبهان والفنانة االماراتية القديرة 
هدى اخلطيب وفيصـــل العميري واحمد ايراج وفاطمة الصفي 

وبشار عبداهلل، باالضافة الى الفنان العراقي منضل داوود.
والعمل من انتاج »املشـــروع الثقافي« وهي مؤسســـة ذات 
اهـــداف غير ربحية تهدف الى تطوير العمـــل الثقافي الكويتي 

بشتى أنواعه.

بيروت ـ بولين فاضل
منذ مدة ال بأس بها والفنان مروان خوري 
غائب عن الســــمع ومنقطــــع عن املقابالت 
اعداده  واالطــــالالت االعالمية، والســــبب 
أللبوم جديدة احتاج سنة ونصف السنة 
من التحضير قبل ان يبصر النور، املهم ان 
األلبوم صدر اخيرا في االســــواق ومروان 
اليــــوم في حالة رصد لــــردود الفعل عليه 
خصوصا انه ضمنه ألوانا غنائية لم يسبق 
ان طرق بابها من قبل، ويقول مروان: »كنت 
اعرف ان الناس فــــي انتظار ألبومي وهذا 
ما جعلني آخذ وقتي قبل ان اطرح العمل، 
هذا الشوق من قبل الناس يؤثر ايجابا على 
مسألة تقبلهم األلبوم كما ينعكس ايجابا 
على املبيعات، وان شــــاء اهلل يكون للعمل 

استمرارية.

معاني شعرية

وعن املعيار الذي على اساســــه اختار 
»راجعني« عنوانا لأللبــــوم، قال: عناوين 
ألبوماتي حملت دوما معاني شعرية مثل »كل 
القصايد« و»خيال العمر« و»قصر الشوق«، 
لكني في هــــذا العمل لم يكن عندي عنوان 
يشبه هذه العناوين وعادة ال احب العناوين 
التجاريــــة كأن اطلق علــــى ألبومي »وطي 
صوتك« او »مت النصيب«، الى ذلك لم اشأ 
ان اعطي االفضلية الغنية واحدة من خالل 
العنوان وكلمة »راجعني« ال تفرض معنى 
معينا على العمل، وصحيح اني اســــميته 
»راجعني« لكن االغنية التي ستصور بداية 

ليست »راجعني« وامنا اغنية اخرى.

واكد الفنان مــــروان خوري ان ما مييز 
ألبومه اجلديد عن ألبوماته االربعة السابقة 
انه منوع وقد تقصد ان حتمل كل اغنية فيه 
منطا مختلفا، وان يذهب كشــــاعر وملحن 
الى اجتاهات عدة، الفتا الى ان العمل ليس 
كالسيكيا مثلما هو ليس بعمل »مودرن«، 
وتوقف عند بعض اغنيات األلبوم والسيما 
عند أغنية »رقصة« التي يتوجه فيها الى 
الشباب، فأوضح ان هاجسه من هذه االغنية 
لم يكن دخول املالهي الليلية وامنا الوصول 
الى شريحة اكبر من الناس من دون التنازل 
عن اخلط الذي احبه الناس فيه مشيرا الى 
انه في حال تقبله اجلمهور في هذه االغنية 

طبيعي ان يستمر في تقدمي هذا اللون.
وعن اغنية »وطي صوتك« وما اذا كانت 
حتمل في عنوانها ومضمونها اســــتفزازا 
للمرأة، قال: كنت اعلق مســــبقا ان عالمات 
استفهام كثيرة ستدور حول هذه االغنية 
التي ال انكر اني كنت حذرا في تقدميها، ولهذا 
السبب اخذت رأي الكثير من الصديقات قبل 
طرحها، كنت اخشى ان تنطوي كلمة »وطي 
صوتك« على شيء من االزعاج رغم علمي 
ان معاجلة النص من الداخل خالية من اي 
اســــتفزاز وتتناول حالة ميكن ان مير بها 
اي ثنائي، في النهاية انا اقدم االغنية على 
طريقتي وال اصرخ في وجه املرأة بل هي من 

يصرخ وانا اقول لها »روقي شوي«.
وللمرة االولى ضّمن مروان خوري البومه 
اغنية وطنية انسانية، ولكونها ليست اغنية 
مناســــبات اختار ان يطرحها ضمن ألبوم 
وليس في مناسبة معينة، عن هذا املوضوع، 

يقول: اغنية »مش خايف على لبنان« هي 
محطة فــــي حد ذاتها وانــــا اعتبرها بداية 
الغنيات وطنية ميكن ان اقدمها مستقبال، 
االغنية تتضمن موقف انسان وفنان متعلق 
بوطنه ومن يسمع االغنية يكتشف نظرتي 
للموضوع، كما توقف مروان عند اغنية »مش 
كل مني غنى«، فأوضح انها تتضمن معنى 
مجازيا ومعنى مباشرا، املعنى املباشر هو 
ان حبيبا يتكلم مع حبيبته ليقول لها انه 
صادق معها فــــي احلب بينما ليس كل من 

يسمعها كالما يعني الكالم الذي يقوله.

تم النصيب

ونفى ان يكون قصد من خالل هذه االغنية 
القول انه مطرب الرومانسية الوحيد معتبرا 
ان الرومانسية هي قبل كل شيء حالة عند 
الفنان، وحــــول اغنية »مت النصيب« وعما 
اذا كان تقصد تقدميها كأغنية زفاف تصلح 
حلفالت االعــــراس على غرار ما حصل مع 
اغنية »عبالي حبيبي« للفنانة اليسا، قال 
خــــوري: لم اقصد صنع اغنية اتوجه فيها 
الى االشــــخاص املقبلني على الزواج بل ان 
االغنية ولدت بشكل عفوي معي ولكونها 
الناس واحبوها  صادقة وعفوية تلقفهــــا 
كما يبدو مــــن االصداء التي بدأت تصلني، 
وتعليقا على الكالم اجلميل الذي تقوله عنه 
الفنانة اليسا السيما انها سعيدة بالنجاح 
الذي يحققانه معا، قال مروان: اشكر اليسا 
وانا اعرف ما تقوله عني في كل مناســــبة 
انا ايضا سعيد بنجاحنا معا وارى انه اهلل 

يوفق كل انسان يعمل ويتعب. مروان خوري

بوعدنان يتوسط فريق عمل املسرحيةالعمالق عبداحلسني عبدالرضا متصفحا لنص »حيال بوطير«

منى زكي تنضم لـ »يوم للستات« المتحررات
انضمت الفنانة منى زكي السرة فيلم 
»يوم للستات« الذي تقوم ببطولته 
الهام شاهني ومحمود حميدة وخالد 
الصاوي واميي سمير غامن، والفيلم 
من انتاج جهاز السينما واخراج كاملة 
أبوذكري وقصة وسيناريو وحوار 
هناء عطية ومن املقرر أن يبدأ تصويره 

خالل الشهر اجلاري.
وتدور أحداثه في سبعة أيام فقط 
ومن خالل تلك األيام حتاول النساء 
احلصول على يوم واحد ليتنفســـن 
فيه ويتحررن من املجتمع وعاداته 

وتقاليده.
مـــن جانب آخر تعـــد منى حاليا 
لفيلم »أسوار القمر« ويشاركها فيه 
البطولة الفنانان عمرو واكد وآســـر 
ياسني، وجتسد في الفيلم دور كفيفة، 
نافية تقليدها للفنانة منة شلبي في 
فيلم »نور عيني«، وقالت: أنا أجهز 
للفيلم منذ خمس سنوات، وإذا كان 
دور الكفيفة )موضة(، فأنا أول من 

بدأ هذه املوضة.
كما اكدت زكي في احد تصريحاتها 
الصحافيـــة انها ال متيـــل للعمل في 
بطولة مزدوجة مع أي فنان، مشددة 
على أنها مستعدة للعمل مع أي فنان، 
أو املشـــاركة في بطوالت جماعة، أو 
املشاركة في دور شرفي مثلما عملت 
مع الفنانة ياسمني عبدالعزيز في فيلم 

منى زكي»الدادة دودي«.

ياخور يتزوج »الحاجة زهرة«

يجسد الفنان السوري باسم ياخور في مسلسل »أحالم مستحيلة« 
للمخرجة منال الصيفي شخصية ضابط يتولى مهمة التحقيق في 
احدى القضايا، لكنه يكتشـــف أسرارا خطيرة، حيث يتناول العمل 
بحسب »اليوم السابع« العديد من املوضوعات الهامة والعميقة التي 
تهم الشارع العربي ككل، وهو من تأليف أماني البحطيطي، بطولة 
نيللي كرمي، وريهام عبدالغفور، وحنان مطاوع، ورانيا يوسف، وأحمد 

سعيد عبدالغني، ومن إنتاج شركة »مشوار لإلنتاج الفني«.
من جانب آخر يجسد الفنان ياخور دور كابنت طيار ضمن أحداث 
مسلســـل »احلاجة زهرة وأزواجها اخلمسة«، تنشأ بينه وبني غادة 
عبدالرازق أو »احلاجة زهرة« قصة حب قوية ويتزوجا، ولكن تفرقهما 
الظروف دون أن يزول احلب بينهما، ومن املقرر أن يعرض املسلسل 
الذي كتبه مصطفى محرم، ويخرجه محمد النقلي من إنتاج شركة 
عرب سكرين، ويشـــارك في بطولته كل من حسن يوسف وكرمية 
مختار وباسم ياخور ومدحت صالح وشمس وحجاج عبدالعظيم، 

على عدد من القنوات الفضائية في رمضان 2010.

باسم ياخور


