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القاهرة ـ سعيد محمود
تش���عر راندا البحيري بالسعادة الشديدة جتاه ردود األفعال 
التي تصله���ا بعد عرض أول بطولة مطلقة له���ا في التلفزيون 
من خالل مسلس���ل »ليالي احلب« والذي يعرض يوميا في متام 
اخلامس���ة على قن���اة روتانا 
خليجية ويشاركها البطولة امير 
كرارة وعمر خورش���يد وتامر 
يسري وصفا تاج الدين وتأليف 
أحمد صبحي واخراج وائل فهمي 
عبداحلميد وين���درج »ليالي 
احلب« في اطار املسلس���الت 
التي  الرومانسية  االجتماعية 
حتاول معاجلة مشاكل الشباب 
حول قصة حب بني شاب وفتاة 
جتمعهما زمالة في احدى شركات 

الدعاية واإلعالن.
وقالت راندا: فوجئت بالعديد 
من االتصاالت التلفونية التي 
تصلني يوميا منذ بداية عرض 
املسلس���ل حيث اثنى الكثيرون على العمل وعلى دوري خاصة 
ان العمل جديد من نوعه ومختلف في اس���لوبه ألنه عبارة عن 
مسلس���ل كامل في 7 حلقات وكل العمل شباب ما شجعني على 

هذه التجربة.

مطرب���ة »حرقت« 
اللقاءات  نفس���ها في 
الصحافية علشان تبي 
الناس يعرفونها بعد ما 
صورت ڤيديو كليب 

غريب.. اهلل يشفي!

منت���ج »منده���ش« من 
الفنان���ني معاه  تصرف���ات 
لدرجة ان���ه كل ما يناديهم 
لعمل تلفزيوني أو مسرحي 
يرفضون الشغل معاه ألنه مو 

قد كالمه.. اهلل يعينك!

لقاءات تصرفات
ممثلة »حست« انه ادوار 
الرومانسية مو اليقة عليها 
الكبر  ب���نينّ عليها  بعد ما 
هاأليام تفكر بأدوار تناسب 
مرحلة عمره���ا اليديدة.. 

خووش تفكير!

أدوار

ماجدة الرومي

راندا البحيري

فرقة جيتارا

بشار جاسم
بدأت فرقة جيتارا في اختيار اغنيات البومها 
اجلديد املتوقع طرحه ف���ي بداية العام املقبل 

حتديدا في شهر فبراير املقبل.
»األنباء« هاتفت خالد شموه احد اعضاء فرقة 
جيتارا الذي قال: عقدنا العديد من االجتماعات 
بخصوص ألبومنا اجلديد حيث قررنا طرحه 
في شهر فبراير املقبل تزامنا مع احتفاالت العيد 

الوطني وعيد التحرير.

وعن الش���ركة املنتجة لأللبوم قال: األلبوم 
س���يكون من انتاجنا اخلاص ولسنا ملتزمني 
مع اي ش���ركة انتاج، واجواء األلبوم ستكون 
نفس اج���واء اول البوم للفرق���ة الذي يحمل 
اجلو الكالس���يكي ونحن حاليا اخترنا العديد 
من االغاني التي كتبها الش���اعر عمر الكندري 
والشاعرة األنني اما األحلان فستكون من نصيب 
علي القطان وعبداهلل سالم وأيضا من أحلان 

الفرقة نفسها.

تطرح ألبومها في شهر فبراير 2010

جديد »جيتارا« كالسيكي من غير شركة إنتاج

ماجدة الرومي 
في »البيال«

بيروت ـ ندى سعيد
حتيي الفنانة ماجدة 
الرومي حف���ال غنائيا 
ضخم���ا ف���ي معرض 
»البي�����ال« في بيروت 
يوم الس���بت املوافق 
31 م���ن ش���هر اكتوبر 

اجلاري.
وتس���تعني الرومي 
بفرقة موسيقية نصفها 
من اللبنانيني والنصف 
اآلخر ملوسيقيني عامليني، 
وجتري حاليا ماجدة 
بروڤات مكثفة استعدادا 

للحفل 
الى ذل���ك يتوقع ان 
ألبومها  الفنانة  تطرح 
ال���ذي تنتجه  اجلديد 
لها شركة »جود نيوز 
فور مي���وزك«، خالل 
فترة قصيرة قبل العام 

اجلديد.

راندا رومانسية في »ليالي الحب«

تصور ثالثة أعمال غنائية في القاهرة

 كرزون وساروهان.. »منتهى العشق«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

خ����الل حفل التكرمي الذي أقامه مركز العبقري الصغير في األردن 
لتعليم األطفال مهارات  التعامل مع العمليات احلسابية، والذي أقيم 
مساء يوم اخلميس املاضي  في فندق الند مارك حتت رعاية صاحبة 
السمو امللكي االميرة عالية بنت احلسني، لطالبه املتميزين على مستوى 
اململكة األردنية الهاشمية  وبرعاية من صاحبة السمو امللكي األميرة 
عالية بنت احلس����ني، حيث رعت احلفل  مندوبة عن سموها الشريفة 

سرة بنت غازي. 
واس����تضاف املركز نخبة من الفنانني األردنيني املؤثرين في فئة 
الش����باب وخصوصا األطفال منهم لتكرميهم خ����الل احلفل الثقافي 
والس����نوي للمركز حيث كرمت س����وبر س����تار العرب ديانا كرزون 
كونها من ابرز املؤثرين في تلك الفئة، وقدمت كرزون أغنية ترحيبا 
بضيوف األردن من الفنانني املشاركني كضيوف شرف أغنية يا أردن 
الش����ومات، كما مت تكرمي كل من الفنان زهير النوباني وعماد حجاج 
»أبو محجوب« ورانيا الكردي  ولينا التل وامجد فراح ونيكول س����ابا 

واإلعالمي مازن دياب والفنان محمد قويدر. 
كرزون وبعد تكرميها في بلدها  غادرت إلى دبي لتسجيل برنامج 
لصالح قناة  mbc، لتكمل برنامجها والسفر إلى الدوحة يوم اخلميس 
املقبل ألحياء حفل في إذاعة صوت اخلليج ومنها ستتجه الى القاهرة 
لتشارك في احياء ليلتني ساهرتني األولى في دار األوبرا في اإلسكندرية 
والثانية في دار األوبرا في القاهرة، ضمن مهرجان املوسيقى العربية 
ومن ث����م تطير إلى املغرب لتحل ضيفة على برنامج »س����هران« مع 
اإلعالم����ي عماد نتيفي، لتعود بعد ذلك للقاهرة لتصوير ثالثة أعمال 
غنائية جديدة بأسلوب الڤيديو كليب، حيث سيتم طرح البوم »سوبر 
س����تار العرب« ديانا كرزون اجلديد بداية شهر 12 من العام احلالي ، 
والذي يحمل عنوان ديانا كرزون ، حيث اشتركت فيه مع كبار الشعراء 

وامللحنني من العالم العربي.
وبعد انتهاء كرزون من اعمالها تتفرغ لتصوير أحداث املسلس����ل 
املصري »منتهى العشق« الذي اسند اليها دور البطولة في أول عمل 
تلفزيون����ي أمام املطرب مصطفى قمر، واملسلس����ل من تأليف محمد 
الغيطي وإخراج السورية رش����ا شربتجي. حيث تكمن املفاجأة بهذا 
املسلسل في اشتراك النجم التركي ساروهان املعروف بأسمر كضيف 

شرف في أحداث هذا املسلسل الكبير.

.. كرزون أثناء تكرميها

ديانا كرزون أثناء احلفل

يعرض »مدينة الظالم« في قطر في عيد األضحى

 باسم عبداألمير: مو شرط لما أنتج مسلسل الزم أمثل فيه

.. مع الشيخ أحمد الفهد بعد فوزه بجائزة افضل تصوير

بشار جاسم
الفنان واملنتج باسم عبداألمير لديه العديد 
من األعمال الدرامية واملسرحية كما أنه حصل 
مؤخرا على جائزة أفضل مسلسل رمضاني عن 
عمل »رسائل من صدف« في مهرجان »املميزون 

في رمضان«.
»األنب�����اء« دردش������ت 
م����ع باس����م ع����ن أعماله 
الفني����ة اجلدي����دة واليكم 

التفاصيل:
باسم شنو جديدك؟

واهلل حالي����ا قاعدي����ن 
نحضر لعرض مس����رحية 
»مدينة الظ����الم« في قطر 

بعيد األضحى.
تعرضه��ا  م��ا  ولي��ش 

بالكويت؟
عرضناه����ا بالكوي����ت 
وهلل احلم����د كل العروض 
كانت Fall فعلشان ما نكرر 
نفسنا وهم علشان نرضي 
اللي  اجلمه����ور اخلليجي 
طالبنا بالعروض وجمهور 
قطر واخلليج يستاهلون 

العنوه.
والدراما؟

عندي مسلس����ل جديد 
اس����مه »أميمة« وهي كلمة تعني األم والعمل 
من تأليف هبة مش����اري حمادة وإخراج منير 
الزعبي وبطولة القديرة مرمي الصالح وهدى 
حس����ني وإلهام الفضالة وملياء طارق وشجون 
وفاطمة الصفي ومرام وهيا عبدالس����الم وفهد 

وباسم عبداألمير وحمود وضيف الشرف الفنان 
القدير جاس����م النبهان وهالعمل راح يعرض 

على »الراي«.
اللي سمعناه ان عندك مسلسلني على »الراي« 

بشهر رمضان املقبل.
بالفعل عندي مسلسلني 
والعم����ل الثاني ما اخترنا 
منه أي ش����يء ألن الكاتب 
عبدالعزيز احلش����اش ما 
خلص م����ن كتابته للحني 
يعن����ي للحني م����ا اخترنا 

املمثلني.
جدي��دك  ش��نو  وأن��ت 

كممثل مو منتج؟
للحني ما في أي شيء.
يعني باب النجار مخلع؟

شفت شلون )يضحك( 
ال واهلل بس ت����دري أمور 
اإلنتاج يبيلها تركيز ومو 
شرط ملا أنتج مسلسل الزم 
أمثل فيه وصدقني لو فيه 
أمثل  دور يناس����بني راح 
ألن الف����ن ما فيه مجامالت 
خصوصا في مسلسالتي.

على  املسلس��لني  وليش 
قناة الراي؟

واهلل هذه ثقة كبيرة من 
قن���اة كب�ي���رة م���ثل »الراي« وملا يك�لفوني 
بعملني فه��ذا اجناز بالنس������بة لي وامتنى أن 
أكون عند حس����ن ثقتهم فيني وجناحاتي مع 
الراي من زمان سواء بالفوازير أو املسلسالت 

الدرامية.

املنتج والفنان باسم عبداألمير 

              جديـدي مع هبة حمادة 
والحشـاش علـى »الــراي«


