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عبداللطيف البناي..
عظم اهللا أجرك

تتقدم أسرة «األنباء» بأحر التعازي 
واملواساة إلى الشــاعر الغنائي القدير 
عبداللطيــف البنــاي لوفــاة شــقيقه 
(عبدالرحمــن)، ســائلني العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)

غافل فاضل: أبحث عن الكيف ال الكم
أحمد الفضلي

يبحث املخرج غافــل فاضل عن إمكانية 
املشاركة في الدراما الرمضانية في رمضان 
املقبل من خالل عمل تلفزيوني، حيث يقوم 
حاليا بقراءة مجموعة من النصوص اخلاصة 
بأعمال تلفزيونية متنوعة بني الدراما املودرن 
والتراثية الختيار األفضل من بينها وتنفيذها 
فــي األيام املقبلة ليكون جاهزا للعرض في 

السباق الرمضاني املقبل.
مــن جانبه، أكد فاضل لـ«األنباء» انه كان 
واليزال في مبدأ احملافظة على الكيف ال الكم، 
وهــذا ما كان وراء ابتعاده عن املشــاركة في 
األعمال الرمضانية على امتداد العامني املاضيني، 
موضحا ان هناك كما كبيرا من املخرجني يحرص 
علــى التواجد في كل عام، وإن كان من خالل 
عمل ذي نص متواضع، وســبق أن قدمت لي 
نصوص متواضعة قمت برفضها، فيجب على 
املخرج النظر أوال وبتمعن للنص املقدم ومن 

ثم اجلودة اإلنتاجية وكذلك األسماء املشاركة 
فــي العمل، وهذه األمور هي التي تخلق عمال 

ذا قيمة يحصد النجاح.

فايز السعيد: عندي ٤٠٠٠ حلن واجلسمي واملاجد غنولي ٤٠٠ أغنية
دبي - بشار جاسم

من أبرز امللحنني على الساحة 
الفنية وأعماله دائما تترك بصمة، 

خصوصا في زمن ما قبل «السوشال 
ميديا» أو «التريند» وما زال طبعا، حيث 
قدم أشهر االغاني الناجحة سواء من 
أحلانه أو غنائه، حيث إنه بدأ مشوار 
النجاح في عام ١٩٩٦ وقدم أجمل 
األحلان لكل املطربني تقريبا.. فايز 

السعيد فنان ذكي وصاحب حلن 
مميز.. «األنباء» التقته في دبي فكانت 

هذه الدردشة: 

فايز.. وينك غايب عن الساحة؟
٭موجود وعندي عدة أحلان.

أقصد كمطرب واحلفالت الغنائية؟
٭ واهللا مثل ما انت عارف األحلان 
خذتني من احلفــالت، خصوصا 
بالســنوات االخيــرة وحاس إني 
باألحلــان ملم أكثر أو فــي إبداع 
اكثــر من الغنــاء وبالنســبة لي 
األحلان فيها فكر اكثر ألن الغناء 
بالنسبة لي مجرد انك تغني اللحن 
ال اكثر، لكن اللحن انك تبتكر شي 

مو موجود.

يعني نقدر نقول انك اعتزلت الغناء؟
٭ ال ما اقدر اعتزل.. حاليا أجهز 
«ميني ألبوم» وهو عبارة عن اربع 
أغنيات منها أغنية تونســية من 
إشــراف الفنانــة الكبيرة لطيفة، 
كلمات وأحلان وتوزيع أمني وأغنية 
لبنانيــة كلمات مصطفى وأحلان 
مــازن، وأغنية «قمــر ١٤» كلمات 
تركي الشــريف واللحن سعودي 
وأغنيــة «صح» كلمات ســلطان 

مجلي وأيضا حلن سعودي.

وشنو جديدك كملحن؟
٭ مؤخــرا كان عندي تعاون مع 
الفنانــة الكبيرة أصالة في أغنية 
«الصورة» وحسني اجلسمي في 

اكثر من أغنية منها «تعبت» وأيضا 
مع الفنان فؤاد عبدالواحد في أغنية 
«من انت» كلمات الشاعر السعودي 

سبيت.
والفنانة يارا في أغنية غال روحي 
كلمــات الشــاعر خافــق وهم من 
توزيــع نور هاشــم وقبل يومني 
طرحــت الفنانة داليــا أغنية ليل 
املفــارق كلمــات خافــق وتوزيع 
نور هاشــم وأيضــا عندي أغنية 
مع الفنان القطري ناصر الكبيسي 
من كلمات خافــق وعندي أغنية 
مع فنان العرب محمد عبدة وهي 
من كلمات فزاع وأيضا مع راشــد 
املاجد أغنية بعنوان مزهرية أيضا 
من كلمات فزاع، وعندي أعمال مع 
راغب عالمة وماجد املهندس وأروى 

وملياء جمال وبلقيس.

نالحظ أن أغلب تعاوناتك مع فزاع، 
هل هو االقرب لك؟

٭ طبعا أنا وفــزاع لنا تعاونات 
وجناحات اكثر من ٢٢ سنة ومحمد 
عبده وابو بكر سالم، وباملناسبة 
عندنا اكثر من ســتة اعمال لـ أبو 
بكــر لم تطــرح إلى اآلن وراشــد 
املاجــد وعبداملجيــد وبيني وبني 

فزاع تقريبا ١٠٠٠ أغنية.

ما شاء اهللا وجم حلن عندك؟

٭ عنــدي اكثــر مــن ٤٠٠٠ حلن 
وحلنت تقريبــا ٨٠٪ من مطربي 
الوطن العربي وأغلب األغاني وهللا 

احلمد ناجحة.

أشهر األحلان بالنسبة لك؟
٭ «روح وروح» أصالة و«تبقالي 
ورعاك اهللا وأبشــرك» للجسمي 
و«مرت سنة وأحيان افكر» وكثير 

من األحلان.

اكثر املطربني اللي تعاونت معاهم؟

٭ راشد املاجد وحسني اجلسمي 
وكل منهما مو اقل من ٢٠٠ أغنية 

تقريبا.

في  االستديوهات  بكثرة  شرايك 
الوطن العربي؟

٭ أنــا أشــوفها ظاهــرة صحية 
للجميــع مــن ملحنــني ومطربني 
وموزعني، ولكل منهم االقرب لبلده 
والتكلفة ألن معظم املوزعني صار 
عندهم ستديو خاص فيهم، وكلنا 
في دبي صرنا جيران يعني ستديو 

حسني اجلســمي وحامت العراقي 
الشــامي وعلــي اخلوار  ووليــد 
وحسان العبيدلي ومحمد األحمد 

قراب مني.

كلمنا عن ذكريات في استديوهات 
الكويت «النظائر» و«دن دون» وغيرها؟
٭ مــن اجمل االيام في «النظائر» 
و«دن دون» واحنا ترعرعنا وتربينا 
فيهما وانطالقتنا كانت من الكويت.

وأنا أجتول باالستديو اخلاص فيك 
الحظت عدة غرف ومكاتب عليها 

أسامي موزعني؟
٭ فعال باالستديو اخلاص فيني 
أو ستديو فايز السعيد عندي ٧

موزعني وكل موزع له طعم ولون، 
مثال لون كويتــي، لون اماراتي، 
لون عراقي، لون ســعودي، لون 
لبناني، وكان عندي موزع يوزع 
أغاني أجنبية وعازفني من مصر 
وأكثر من بلد، فالهشي شكل لنا 
فرقة موســيقية كاملــة وخالنا 
نســجل بنفــس االســتديو بدل 
السفر الى تركيا ومصر، وطبعا 
ما نستغنى عن مصر وتركيا، ألن 
كل بلد منهما له طابع خاص، وفيه 
أغنيات معينة الزم يتم تسجيلها 
ســواء مبصر أو تركيــا أو لندن 

أو أميركا.

ر ميني ألبوم وأغنية من إشراف لطيفة التونسية يُحضِّ

فايز السعيد مع حسني اجلسمي

الزميل بشار جاسم مع امللحن فايز السعيد

.. ومع لطيفة التونسية

من أجمل األيام
في «النظائر»
و«دن دون»..
ترعرعنا وتربينا
فيهما

بدر الطيار بـ «اإلسعاف»
إلى تايلند للعالج

مفرح الشمري 

بعد املعاناة التي عاشــها خــالل االيام 
املاضية اثر العارض الصحي الذي تعرض 
له وســلطت «األنباء» الضوء عليه، غادر 
الفنان القدير بدر الطيار مساء امس البالد 
متوجها الى احد مستشفيات مملكة تايلند 
وذلك الستكمال عالجه هناك بعد ان خاطب 
ذووه عــددا من املستشــفيات التي تعالج 

حالته املرضية بأحدث الطرق العالجية.
مغادرة الطيار «شــافاه اهللا» كانت من 
مستشفى جابر حيث نقل بسيارة اسعاف 
الى املطار ويستقبل في مطار مملكة تايلند 
ايضا بسيارة اســعاف تنقله مباشرة الى 
املستشفى الذي ســيعالج حالته الصحية 
بأحدث األجهزة الطبية خصوصا ان الفنان 
القدير بدر الطيار مير حاليا بحالة صحية 

صعبة، جعلت بعض أجهزة اجلسم تتأثر، 
باإلضافــة الى فقده الســمع بإحدى أذنيه 
وتعرض نظره للضعف الشديد وعدم قدرته 
على املشي، كل هذه املشاكل الصحية التي 
يعانــي منها «بو يوســف» دفعت اســرته 
الى التعجيل بسفره للخارج للعالج دون 
انتظار انتهاء إجراءات كتاب وزارة االعالم 
املوجه لوزارة الصحة لالستعجال في سفر 
الطيار وذلك بســبب التأخير احلاصل في 
تشــكيل احلكومة اجلديدة، فقررت اسرته 
سفره للعالج بعد ان زادت حالته الصحية 

والنفسية سوءا.
الفنــان القدير بدر الطيار«بويوســف» 
حاليا ال يريد اال الدعاء بأن يلبسه اهللا ثوب 
الصحة والعافية وان يتم عليه الشفاء عليه 
ويبعد عنه كل مكروه ليعود من رحلة عالجه 
الى وطنه وأسرته ساملا معافى.. اللهم آمني.

بعدما سلطت «األنباء» الضوء على حالته الصحية

نبيلة عبيد عن خالفها مع نادية اجلندي: «وّقعوا بينا»

القاهرة - محمد صالح

حتدثت الفنانة نبيلة عبيد عن 
حقيقــة اخلالف الذي وقــع بينها 
وبني الفنانة نادية اجلندي في فترة 
سابقة. وقالت إنها لم تعلم أي شيء 
عن هذا اخلالف، حتى جاءت إليها 
إحدى الصحافيات في مجلة قدمية 

جتري معها مقابلة، وسألتها عن هذا 
اخلالف، متابعة: «قولت لها (خالف 
ايه؟ أنا معرفش حاجة) وبدأت أبحث 
عن املوضوع حلد ما عرفت إن هي 
كان عندهــا فيلــم معرفش حصل 
فيه أيه، والناس بدأت توقع بينا، 
وملا جت والدتها توفيت طلبت من 
املوسيقار جمال سالمة كان صاحبها 

وجارها إنه يستأذنها أروح أعزيها 
معاه وبالفعل عملت كدا».

خــالل  نبيلــة  أشــارت  كمــا 
اســتضافتها في برنامــج «صدى 
املالعب» إلى أنها كانت حتب لقب 
«غول متثيل» وأنه كان يســعدها 
بشــدة، موضحة أن أكثــر األعمال 
التي كانت األقرب لقلبها العمل على 

رواية «وسقطت في بحر العسل»، 
قائلة: «أنا عملت أكثر من ٩٠ فيلما 
كل واحد بشخصية مختلفة، لكن 
رواية (وسقطت في بحر العسل) ملا 
رشحها إحسان عبدالقدوس عشان 
أقراهــا كنــت أمر بحالة مشــابهة، 
وحكايــة انتهــت بأوجــاع عايزه 

أنساها».

صابرين ليست في «سهل حشيش»

قدمــت الفنانة صابرين اعتذارها الى 
صناع فيلم «مهمة في ســهل حشــيش» 
الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، 
عن عدم املشــاركة في بطولته رغم بدء 
التصوير، وهو مــا وضع القائمني على 

الفيلم في موقف صعب.
وذكرت مصادر صحافية أن سبب اعتذار 

صابرين عن عدم العمل في فيلم ليلى هو 
مشاركتها في بطولة فيلم «مرزوق وإيتو»، 
الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان 
ويعود به إلى شاشــة السينما بعد غياب 
دام أكثــر من أربع ســنوات، وتشــاركهما 
البطولة: ميرنا نور الدين، وهو من تأليف 

عمرو محمود ياسني.


