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جنوميتي مبصر 
باب للعاملية.. 

و»مملكة املغربي« 
عمل من نوع 

خاص

مطرب اعتذر عن إحياء 
حفل غنائي بدولة 

خليجية بسبب ان املتعهد 
رفض ان يحط له اعالن 

بالقنوات الفضائية 
علشان الناس تدري انه 

عنده حفلة مثل ما يقول.. 
ودي أصدق!

ممثلة عربية قاعدة تعامل 
فريق عملها اليديد بطريقة 

بعيدة عن االحترام، 
واملصيبة ان منتج العمل 

مو قادر يسويلها شي 
ألنها عندها واسطة كبيرة 
وما يقدر يتخذ فيها قرار..

شاحلچي!

ممثل خليجي شاب طار 
من الفرحة بعد اتصال 

احد املخرجني عليه علشان 
يشارك في عمله اليديد 

بس ملا وصل للديرة لقى 
الدور عادي وحواراته 

معدودة على االصابع.. 
اهلل يعينك!

قنوات واسطة  حوارات

عرضه خالل شهر رمضان 
املقبل.

وكانت مشاجرة كالمية 
حادة قد نش���بت بني رامز 
جالل ومصطفى كامل، خالل 
تصوير حلقة برنامج »رامز 
واكل اجل���و«، وكان ضيف 
احللقة مصطفى كامل، الذي لم 
يتحمل شراسة املوقف الذي 
تعرض له، الذي يعتمد على 

وق���ع املط���رب وامللحن 
املص���ري مصطف���ى كامل، 
الفنان  ضحي���ة لبرنام���ج 
املصري رامز جالل، املنتظر 

أصدرت شركة »روتانا« 
منذ ساعات قليلة كليب أغنية 
»الغرام املستحيل« للفنان وائل 
كفوري، ال���ذي قام بإخراجه 

حسن غدار.
ومتيز الكليب باملكان الذي 
مت التصوير فيه حيث تظهر 
مناظر طبيعية جميلة، فيما 
يس���لط الكليب الضوء على 

»الليوان« أدخلها ألول مرة إلى عالم الدراما التراثية

فرح: أنا »شاطرة« في الفن.. ولست خجولة!

.. ورامز جالل يشتبك مع مصطفى كامل

وائل كفوري مخدوع بـ »الغرام املستحيل«

عبدالحميد الخطيب

رغم ظهورها في احللقة ال� 15 من املسلسل 
التراثي »الليوان« ال���ذي يجري تصويره 
هذه الفترة اس���تعدادا لعرضه في رمضان 
على شاشة تلفزيون الكويت، إال ان الفنانة 
الشابة فرح أكدت انه رغم مشوارها القصير 
في الس���احة الفنية اال انه ال يهمها مساحة 
الدور بقدر اهتمامها بالرسالة التي تقدمها 

للجمهور.
وقالت فرح: كفنانة أحرص على ان تصل 
رس���الة الفن إلى الناس بصرف النظر عن 
الكم، املهم أن يك���ون التوصيل »محترما« 
وال يوجد فيه خدش للحياء، وهذا ما توفر 
في دوري ب� »الليوان«، مثنية على األعمال 
التي تنتجها مجموعة السالم والتي تراعي 
العادات والتقاليد الش���رقية، وفيها هدف 

ومضمون مجتمعي راق.
وأردفت: في »الليوان« وجدت الشخصية 

التي أبحث عنها، وهي لفتاة قوية، لعوب، 
تتزوج من رجل أكبر منها في العمر، وتدور 
أحداث ش���ائقة فيها الكثي���ر من املفاجآت، 
مستدركة: جتربة »الليوان« جديدة علي، حيث 
إنني ألول مرة أشارك في أعمال تراثية، ما 
يجعلني أمام حتد حقيقي ألثبت موهبتي.

وتابعت: أنا ممثلة وأرى نفسي »شاطرة« 
في جتس���يد كل األدوار التي ألعبها، نافية 
ما يتردد عن انها »خجولة« أمام الكاميرا، 

مستدركة: أعشق الكاميرا وتعشقني.
وعن ظهورها اخلجول في مسلسل »سعد 
وأخواته«، ردت: ألن ال���دور كان يتطلب 
من���ي أداء معينا، حيث قدمت ش���خصية 
فيها »تكانة« وليست »ش���قية« ما جعل 
البعض يعتقد انني خجولة في احلقيقة، 
مشيرة إلى ان »الليوان« هو سادس عمل 
درامي تشارك فيه ولديها مشاريع أخرى 
في الطريق، متمنية ان تنال جميع أدوارها 

إعجاب اجلمهور.

الطيران واللعب بالطائرة، 
مما أصابه بالتعب.

وكل���ف مصطف���ى كامل 
مستش���اره القانون���ي لرفع 
دعوى قضائية، فور عودته إلى 
القاهرة، ضد رامز والبرنامج 
والقناة، باعتبار أن البرنامج، 
يقوم باالستهزاء واالستهانة 
ب���أرواح الناس واملش���اهير 
سعيا وراء جلب اإلعالنات، 
إال أن عبداحلميد العش رئيس 
حترير برنام���ج »رامز واكل 
اجلو«، نفى، في تصريحات 
ل���ه، ما تردد ح���ول مقاضاة 
مصطفى كام���ل لرامز جالل 
بسبب استضافته الفتتاح أحد 
الفنادق بدبي ليوقعه فريسة 

ألحد مقالبه.
وأكد العش أن هذا كالم 
ال أساس له من الصحة، ولم 
يقم أي فنان من جنوم حلقات 
البرنامج برفع دعوى قضائية 
على رامز أو أي شخص من 

فريق عمل البرنامج.

موضوع اخليان���ة، إذ يظهر 
وائل كفوري وهو يزور قصرا 
مهجورا يبدو أنه كان منزله، 
ويس���ترجع فيه ذكرياته مع 
زوجت���ه التي رأه���ا تخدعه 
وهي تتواعد مع أحد الرجال 
في حديقة القص���ر، بعد أن 
انسحبت فجأة من حفلة كانت 
تقام في الداخل، ليسارع وائل 
في التق���اط صورة لهما معا 

بهاتفه اجلوال.
الكليب أن  ف���ي  والالفت 
قصت���ه لم تنته، بل كتب في 
آخ���ره باإلجنليزية »يتبع«، 
كم���ا كتب في أول���ه »الغرام 
املس���تحيل-1«، وكأنه جزء 
أول ألج���زاء مقبلة، إذ يبدو 
أنه سيصدر كليب مكمال له من 
أغنية أخرى في األلبوم، الذي 
تتركز أغانيه بشكل عام على 
الهجران. ومنذ اللحظات األولى 
على ص���دوره، القى الكليب 
أصداء إيجابية، وسنرى في 
األيام املقبلة مدى النجاح الذي 

سيحققه.
يذكر أن أغني���ة »الغرام 
التي هي عنوان  املستحيل« 
ألبوم وائل األخير، من كلمات 
مني���ر بو عس���اف، وأحلان 

وتوزيع بالل الزين.

رامز جالل 

وائل كفوري

منذر رياحنة لـ »األنباء«: ال أبحث عن الشر لكنه يختارني
املخدرات، وتتطور األحداث 
ليجد نفس���ه خارج احلارة 
بعد ان يحقق جناحا كبيرا 
ثم يعود إليها بعد خسارته، 
والفيل���م يلع���ب على وتر 
اخلير والش���ر وأهمية أن 

يفرق اإلنسان بينهما.

وماذا عن العمل 
اجلديد لك »مملكة 

املغربي«؟
٭ درام���ا من ن���وع خاص 
ج���دا م���ن إخ���راج عادل 
األعص���ر وتألي���ف حمدي 
يوس���ف وبطولتي مع كل 
من النج���م مصطفى فهمي 
النجار  وعال غامن وإيناس 
وعبدالرحمن أبوزهرة وهالة 
صدق���ي ومحمود اجلندي، 
وتطرح رؤي���ة جديدة عن 
الصراع بني طبقة مافيا رجال 
األعمال والصراعات الدائمة 

والشرسة بينهم.

هل هذه منطقة فنية 
جديدة بالنسبة لك؟

٭ دوري جديد بالعمل وأنا ال 
أزال أكتشف إمكانياتي الفنية 
وح���دود موهبتي، وأعيش 
مرحلة انتشار فني جميلة 
حتى استقر على »استايل« 

فني يعجبني.

كيف ترى جنوميتك 
مبصر؟

٭ س���عيد للغاي���ة انن���ي 
أصبحت ره���ان املخرجني 
الش���باب والكبار في مصر 

وأعرف ان جنوميتي بالقاهرة 
ستكون بابي للعاملية.

وماذا عن أعمالك 
الفنية باألردن؟

٭ انتهي���ت مؤخ���را م���ن 
القي���ام ببطولة مسلس���ل 
»حنايا الغيث« وهي قصة 
حب رومانسية مستوحاة 
م���ن قصة عطي���ل للكاتب 
االجنليزي االشهر شكسبير 
الفترة  وس���يعرض خالل 

املقبلة.

أيهما حتب ان تتركز 
خطوتك املقبلة 

بالسينما ام بالدراما؟
أك���ون فنانا  ان  ٭ أح���ب 
محبوبا يتابعني اجلمهور 
اينما تواجدت سواء كان في 
فيلم او عمل درامي، وأكون 
عند ثقة الناس بقدرتي على 

جتسيد كل األدوار.

البعض يعتبرك 
امتدادا ألشهر جنوم 

الشر في مصر 
الراحل عادل أدهم؟

٭ النجم الكبير عادل أدهم 
جنم من طراز خاص جدا، 
وأن���ا أح���ب أدواره، لكني 
ال أحب ان أش���به أحدا مع 
احترامي لكل القامات الفنية 
والعمالقة الذين يش���بهني 
بهم البعض، أحب ان أكون 
منذر رياحنة، كما ال أحب ان 
أتوقف عن دائرة الشر فقط 

وأقدم كل األدوار.

٭ سعيد جدا بنجاح الفيلم 
في دور العرض وهو بطولة 
النج���م اجلمي���ل محمود 
عبداملغن���ي وريهام حجاج 
وأحمد صي���ام والراقصة 
ش���مس، من تأليف ياسر 
عبدالباسط وإخراج حازم 
ف���ودة، وأجس���د فيه دور 
مجدي املناعي تاجر املخدرات 
الكبير الذي يتعامل معه كرم 
»محمود عبداملغني«، والفيلم 
تدور أحداثه في واحدة من 
املناطق الش���عبية، حيث 
يعمل كرم معي في جتارة 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

منذر رياحنة، جنم شاب 
من نوع خاص جدا، استطاع 
ان يشق طريقه منذ ان قدمه 
أحمد الس���قا في مسلس���ل 
»خط���وط حم���راء« قبل 4 
سنوات، فقدم أدوارا متنوعة 
وناجحة مثل دوره في فيلم 
»جرس���ونيرة« مع النجمة 
غادة عبدالرازق وغيرها من 

األدوار.
ومؤخرا عرض ملنذر فيلم 
»ك���رم الكينج« مع محمود 
عبداملغني، وال���ذي كانت 
له قص���ة معه، كما يواصل 
تصوير دوره في مسلسل 
»مملكة يوسف املغربي« مع 
النجم مصطفى فهمي وإخراج 
عادل األعصر. من هنا جاءت 
مناسبة لقائه ملعرفة خطواته 
املقبلة،  وأدواره ومحطاته 

والى نص احلوار:

بداية.. من رئيس 
عصابة إلى تاجر 

مخدرات ملاذا تعشق 
أدوار الشر؟

٭ )يضحك( ال أعشق أدوار 
الشر، ولكنها تبحث عني، 
واملخرجون وضعوني في 
مرتبة عالية جدا لتجسيدها، 
وال أس���تطيع ان أرفضه���ا 
ألنها تقدم لي في إطار فني 

متكامل.

كيف ترى دورك في 
فيلم »كرم الكينج«؟

منذر رياحنة

تصور ثاني أعمالها بعد »طريق املعلمات«

مروى محمد لـ »األنباء«: رومانسية جداً في »دكتوراه في احلب«
ويشارك في بطولته كل 
من العماني إبراهيم الزدجالي 
وأس����مهان توفي����ق وفرح 
الصراف ونرمني محس����ن 
ومرمي حسني ومحمد صفر 
وعبداحملسن القفاص وسلمى 
سالم وجنوم آخرون، مؤكده 
ان هذه االسماء قادرة على 
إجناح اي عمل فني، مشيرة 
انها تلع����ب من خالل  الى 
العمل دور فتاة رومانسية 
تقع في احلب لكنها ليست 
فتاة سهلة، حيث تدبر بعض 

املؤمرات. 
وافادت النجمة السعودية 

بان املسلس����ل يصور في 
الكوي����ت وهذا م����ا منحها 
الفرصة لزي����ارة هذا البلد 
الثاني  الذي تعتبره بلدها 
وهولي����وود اخلليج، ومن 
املقرر ان يعرض املسلسل 

عبر تلفزيون الكويت. 
اجلدير بالذكر ان مروى 
انتهت مؤخرا من تصوير 
عمل آخ����ر جمعه����ا بعدد 
من جنم����ات اخلليج وهو 
مسلسل »طريق املعلمات« 
ويرصد معان����اة املعلمات 
الس����عوديات في مختلف 

مناطق اململكة.

احمد الفضلي

اعربت الفنانة السعودية 
م���روى محم���د ع���ن بالغ 
سعادتها في خوض جتربة 
كويتية درامية جديدة من 
خالل مسلسل » دكتوراه في 
الذي يصور حاليا  احلب« 

في الكويت. 
وذكرت مروى من خالل 
حديثها ل�»األنباء« انها وافقت 
على هذا العمل ملا يحتويه من 
جنوم، موضحة ان العمل من 
انتاج رزاق املوسوي واخراج 

مروى محمدحسني احلليبي. 

مروى مع زميالتها 
في»طريق املعلمات«

ما الذي يجمع منى زكي بدنيا سمير غامن في رمضان؟
وتظهر من خالل����ه دنيا في 
ش����خصية فت����اة تذهب مع 
والدها إلى بالتوه التصوير، 
وتنجذب للتمثيل، فهي تشاهد 
الكثير من الفنانات وتتمنى 
أن حتترف التمثيل، ولكنها 
تواجه رفض والدها وحتاول 
إقناع خالها بأن يس����اعدها 

لتحقق حلمها.
وخ����الل احللق����ة تظهر 
منى بش����خصيتها كممثلة، 
فيما حتلم دنيا بأن تصبح 

مثلها.
وكش����فت منى زكي، في 
تصريحات صحافية لها، أن 
مشاركتها في »لهفة« كضيفة 
شرف فقط، وأنها ال تشارك 

في أعمال رمضانية كما تردد، 
وتابعت أنها تظهر في حلقة 
واحدة، وال صحة للكالم عن 
أنها صورت أعماال لرمضان، 
ولكنها أعجبت بفكرة العمل 

ولم متانع في املشاركة.
ومن ناحية أخرى، تواصل 
دنيا س����مير غ����امن تصوير 
مسلسل »لهفة«، الذي تشارك 
فيه ألول مرة كبطلة مطلقة 
ف����ي الدراما، فيم����ا اعتذرت 
عن عدم املشاركة في اجلزء 
اخلامس من »الكبير أوي«، 
من أجل التفرغ للتجربة، وال 
تزال تشارك في جلنة حتكيم 
»إكس فاكتور« مع راغب عالمة 

وإليسا.

يعتمد املسلسل في فكرته على 
النجوم  العديد من  مشاركة 
منهم أحمد السقا، أحمد مكي، 
أحمد عز وكرمي عبدالعزيز، 

على الرغم من أن الفنانة 
منى زكي اعتذرت عن العديد 
من األعمال التي عرضت عليها، 
وفضلت أال تشارك بعمل جديد 
العام منذ قدمت جتربة  هذا 
»آس����يا«، عدلت عن قرارها 
وأنهت أخيرا تصوير دورها 
في مسلسل »لهفة«، من بطولة 
دنيا س����مير غامن ويشاركها 
البطولة والدها سمير غامن 
وعدد من الفنانني، ومن املقرر 

عرضه في رمضان.
وتظه����ر من����ى من خالل 
املسلسل، ضيفة شرف، حيث 
أقنعتها دنيا باملش����اركة في 
إحدى احللقات، وتظهر منى 
بشخصيتها احلقيقية، حيث 

منى زكيدنيا سمير غامن

أول صورة الحتشام غادة عبدالرازق
على الرغم من تكتم جنمات رمضان على 
الشكل الذي سيظهرن به في مسلسالتهن 
الرمضانية، إال أن غادة عبدالرازق قررت 
الكشف عن مفاجأة العمل، حيث ستظهر 

باحلجاب ومبالبس أنيقة.
وذكر موقع »أنا زهرة« أن النجمة املصرية 

سوف تبتعد عن املالبس املثيرة واللوكات التي 
تبرز أنوثتها لتطل هذا العام بشكل مختلف 

كليا، إذ جتسد شخصية سيدة شعبية ترتدي 
مالبس بسيطة.

ونشرت غادة أول صورة لها مبالبس محتشمة 

سوف تظهر بها ضمن أحداث املسلسل، لتنهال 
بعدها التعليقات التي تتساءل عن سر احتشام 

غادة خالل عملها اجلديد. وأكد محبوها أنها 
وفت بوعدها أخيرا، علما أنها كانت قد صرحت 

بأنها قررت التخلي عن املالبس املثيرة في 
أعمالها الفنية من أجل ابنتها وحفيدتيها.

يذكر أن مسلسل »الكابوس« من تأليف هالة 
الزغندي وإخراج إسالم خيري، ويشارك في 
بطولته أيضا كرمي محمود عبدالعزيز، واينت 
عامر، وأحمد راتب وبيومي فؤاد ومنة عرفة 

غادة مبالبس محتشمة في الكابوسونهى عابدين وغيرهم.


