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نوال الكويتية

»الجروح صغار« تجمع نوال والصالح
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بعد غياب دام 4 سنوات تعود الفنانة نوال الكويتية للتعاون مع 
امللحن الس����عودي ناصر الصالح من خالل اغنية »اجلروح صغار« 
وهي من كلمات الش����اعر السعودي عبداهلل ابوراس الذي بات يشكل 
توأما فنيا مع الصالح. وكانت صحيفة الرياضي السعودية نقلت عن 
ناصر الصالح تسليمه االغنية لنوال متهيدا لتركيب صوتها عليها. 
واك����د الصالح للصحيفة ان نوال مطربة متميزة في كل ما تقدمه من 
اغنيات، وق����ال: العمل معها اضافة حقيقية لكل ملحن او ش����اعر او 
موزع، فهي مطربة متمكنة وتستطيع ان توصل احساس امللحن بكل 
سهولة وبطريقة متيزها عن اي مطربة اخرى، ملمحا الى ان االغنية 
ستترك بصمة رائعة وستعيد النجاحات الكثيرة التي حتققت سابقا 
بينهما الن نوال ستوصل العمل باحساسها الناعم الذي يالمس قلب 

كل من يستمع اليها.
من جهته اكد الشاعر عبداهلل ابوراس ان التعاون مع نوال بالنسبة 
ألي ش����اعر حلم جميل يتمنى حتقيقه وقال: انا متوقع جناحا كبيرا 
جدا لهذا العمل خصوصا ان ناصر الصالح )س����لطن( كثيرا في هذا 
العمل وفصله على حنجرة نوال بكل ما حتمله الكلمة من معان، وكل 
من يسمع العمل يشعر منذ الوهلة االولى بان فيه روح نوال. وتقول 

كلمات االغنية:
أبيك بجنبي الليلة ترى 

صغ���ار اجل���روح  كل 
ظنك في  اجل���رح  كبير 

أن���ا في ظن���ي أصغرها
اللي سمع يسمع وخلي 

اساس���ا ما بقي أس���رار
س���كاتي كس���ر  غيابك 

وكل أس���راري أظهره���ا 
الدني���ا عل���م  غياب���ك 

وحتتار وتذب���ل  تغيب 
أبكي علي���ك  وعلمن���ي 

واقهرها النف���س  والوم 

إيالف: حصل نقيب السينمائيني املصريني، مسعد 
فودة، على حكم بالبراءة في الدعوى التي أقامتها ضده 
الفنانة املغربي���ة ليلى غفران، واتهمته فيها بتجاوز 
الس���لطات املمنوحة له من خ���الل إصدار قرار مبنع 

عرض أغنيتني لها على الفضائيات.
وبرأت محكمة جنح عابدين فودة من تهمة مخالفة 
أحكام القانون رقم 35 لس���نة 1978 اخلاص بإنش���اء 

النقابات واحتادات املهن التمثيلية والسينمائية، وبذلك 
أرست احملكمة مبدأ قانونيا مينح نقيب السينمائيني 
احلق في مخاطبة أية جهة إدارية لوقف بث أية مواد أو 
مصنفات فنية، وأيدت قراره مبنع عرض كليبي »طال 

غيابك« و»فيها ايه« على القنوات التلفزيونية.
يذكر ان ليلى غف���ران أقامت دعوى وطالبت فيها 
بعزل فودة من منصبه وحبسه، ودفعه تعويضا ماديا 

لها عن أضرار حلقت بها، الصداره قرارا مبنع عرض 
اغنيتني مصورتني لها هما »طال غيابك« و»فيها ايه« 
على القنوات الفضائية، بناء على ش���كوى تقدم بها 
مخرج الكليبني جميل املغازي، اتهمها فيها باالستيالء 
على الكليبني، وعدم دفع مستحقاته، وجرى التحقيق 
فيها من قبل النقابة، وقرر فودة ايقاف عرضهما حلني 

االنتهاء من التحقيق.

تأييد منع عرض 
أغنيتين لغفران 

وبراءة فودة


