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نرمين الفقي: أرفض
التنازل عن أخالقياتي

            القاهرة ـ سعيد محمود
    أعربت الفنانة نرمني الفقي عن س����عادتها بترشيح املخرج هاني 
إس����ماعيل لها للمشاركة في بطولة املسلس����ل التلفزيوني اجلديد »هز 
الهالل يا س����يد« املقرر أن يبدأ تصوي����ره نهاية اكتوبر اجلاري ليكون 

جاهزا للعرض على شاشة رمضان القادم.
وعن سبب سعادتها بهذا الترش����يح للمشاركة في بطولة املسلسل 
تقول نرم����ني الفقي: قصة العمل واختالف الدور عن أدواري الس����ابقة 
وامل����رة األولى التي اتعاون مع مؤلف كبير له اس����مه وتاريخه وحققت 
كل اعماله الس����ابقة جناحات كبيرة وأيضا العمل مع مخرج جنح خالل 
اعوام قليلة في فرض اسمه وبقوة على الساحة الفنية. وعن الشخصية 

التي جتسدها تضحك.
وتقول: رغم أن هناك تعليمات مش����ددة من قبل مخرج العمل بعدم 
احلديث عن تفاصيل أدوارنا إال أن دوري يجسد الفتاة املصرية األصيلة 
التي ترفض التنازل عن مبادئها رغم التغيرات التي حدثت في املجتمع، 
ولهذا تناضل دفاعا عن هذه املب����ادئ وحث الناس للعودة الخالقيات 
ومبادئ املصريني التي اش����تهروا بها. املسلس����ل كتب قصته محمد 
جالل عبدالقوي ومت ترش����يح مجموعة كبيرة من الفنانني والفنانات 
للمش����اركة في بطولته مثل هشام سليم وياسر جالل وأميرة فتحي 
وانتصار وحسن حسني وآخرين. يذكر ان الفنانة نرمني الفقي شاركت 
هذا العام في بطولة ثالثة مسلسالت جديدة منها ما مت عرضه في رمضان 
ومنها ما ينتظر دوره في العرض وهي »اخليول ال تنام واقفة« مع رياض 
اخلولي وأحمد راتب وس����ميحة أيوب و»نساء ال تعرف الندم« مع نهال 
عنبر وأحمد سالمة وعمرو محمود ياسني و»مشاعر في البورصة« مع 
هشام عبداحلميد وهبة السيسي، كما عادت هذا العام للسينما بعد غياب 
طويل من خالل فيلم »دكتور سيلكون« الذي عرض في النصف األول من 

هذا العام وشاركتها بطولته مروى اللبنانية ولم يحقق جناحا يذكر.

ل يا سيد« سعيدة بترشيحها لـ »هز الهال

كارول سماحة »مجنونة« في مهرجان »خميسة« بالمغرب
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

ش����اركت الفنان����ة كارول 
سماحة في احياء حفل توزيع 
جوائز »خميسة 2009« الذي 
يكرم سنويا االنشطة النسائية 
الثقافة والتدبير  في مجاالت 
واالعالم والرياضة والشؤون 
ف����ي مراك����ش  االجتماعي����ة 

باملغرب.
وقد مت اختيار كارول من قبل 
منظمي املهرجان، لتحيي حفال 
يعرض عبر شاشة 2mTV الى 
جانب النجمة الكبيرة سميرة 
سعيد واملغنية الفرنسية ديامز 

في قاعة املؤمترات مبراكش.
كارول غنت من خالل اطاللتها 
كال من اغنية »رجعالك« واغنية 
»مجنونة« ليشاركها اجلمهور 
الغناء انس����جاما ويظهر حبا 
وتقديرا، فقاعدة كارول سماحة 
اجلماهيرية في املغرب باتت 
كبيرة مما جعل زياراتها متكررة 
في العامني املاضيني الى مدن 
مغربية مختلفة حيث شاركت 
ضمن انشطة اكبر املهرجانات 

الرسمية.
وق����د جم����ع لق����اء قصير 
النجمت����ني كارول س����ماحة 
وس����ميرة سعيد في كواليس 
احلفل، فكانت دردشة عفوية 
اعرب����ت من خاللها س����ميرة 
ع����ن اعجابها الكبير باالغنية 
املصورة »رجعالك« التي لفتت 

نظرها منذ حلظة صدورها.
ام����ا عل����ى صعي����د آخر، 
فنش����اطات كارول س����ماحة 
الفني����ة املقبلة بع����د صدور 
اغنيتها اخلليجية »ذبحني«، 
هي زي����ارة الى االردن الحياء 
الى  حفل زفاف تنطلق بعده 
ابوظبي للمش����اركة في حفل 
خاص لصالح شركة كارتييه 
العاملي����ة في 27 اجلاري ومن 
ثم الى سورية الحياء مهرجان 

تدمر في 30 اجلاري.

تسافر إلى األردن بعد نجاح »ذبحني«

كارول سماحة

بلبل اخلليج نبيل شعيل عبدالعزيز عبدالرحمن

عبدالعزيز : 
»وافرض« تبصر 

النور قريبًا
بيروت ـ ندى سعيد

انته���ى جنم »س���تار 
الس���عودي  اكادمي���ي 6« 
عبدالرحمن   عبدالعزي���ز 
من تسجيل اغنيته االولى 
الن���ور   الت���ي س���تبصر 
قريبا عبر االذاعات اللبنانية 

والعربية.
كم���ا س���يبدأ قريب���ا 
بتصويرها عل���ى طريقة 
الڤيديو كليب  بعد ان يتم 
اختيار  املخرج املناس���ب 

لالغنية.
عنوان االغنية »وافرض« 
 وه���ي كالس���يكية كت���ب 
الراش���د   كلماته���ا فه���د 
وحلنه���ا ووزعه���ا وائل 
شرقاوي ومت تسجيلها في 
استديو »صوت احلب« في 

القاهرة.

نبيل شعيل.. »يا قلبي«
احمد الوسمي

حقق البوم بلبل اخلليج الفنان نبيل شعيل جناحا منقطع 
النظير من خالل مبيعات البوم »بوش���عيل« الذي استطاع 
ان يجعل من االلبوم كوكتيال غنائيا فيه الكثير من التنويع 
والتجديد من خالل اضافة مجموعة من االفكار اجلديدة التي 

جعلته يطل على جمهوره بشكل مختلف.
االلبوم حمل عنوان »نبيل شعيل 2009«، حيث ينوي بلبل 
اخلليج تصوير اكثر من كليب بني مجموعة من الدول ويتعاون 

فيها مع اكبر مخرجي الكليبات بشكل جديد ومختلف.
وعل���ى الرغ���م من عدم وج���ود حملة اعالني���ة تواكب 
ضخام���ة وقوة االلبوم اال انه وجد رواجا كبيرا في س���وق 

االلبومات.
االلبوم يحتوي على س���بع اغنيات مت التنويع فيها ما 
بني الكالس���يك والرومانس���ي وقد تعاون فيه مع نخبة من 
الشعراء وامللحنني منهم سعود البابطني، فايز السعيد، ماجد 
اخلنيني، انور املسيري، نواف عبداهلل، عبدالعزيز العبكل 
واالغنيات هي »كيف احلال، بعد اذنك، نوى الفراق، ياقلبي 

وشي فيك، هدا هدا«.
يذكر ان بلبل اخلليج الفنان نبيل ش���عيل من الفنانني 
الذين يحرصون على تقدمي اعمال ذات قيمة فنية وترضي 

جميع االذواق.

ينوي تصوير أكثر من ڤيديو كليب من ألبومه الجديد


