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مط���رب يعتق���د انه 22
»عزي���ز« عل���ى قلوب 
جمهوره يفكر انه يترك 
الغناء ويتج���ه لتقدمي 
البرامج في قناة محلية.. 

خووش تفكير!

ممثلة بعدما صارت مقدمة 
برامج هاأليام طالبة من ربعها 
انهم »ينادونها« باإلعالمية 
وينسون انها ممثلة ألنها تبي 
تعيش الدور مثل ما تقول... 

احلمد هلل والشكر!

برامج إعالمية
ممثلة »عايش���ة« 
على أمل ان املنتجني 
يحسون بوجودها في 
الساحة وينادونها في 
الدرامية..  أعماله���م 

اهلل كرمي!

إحساس

نانسي: زوجي يدعمني في منصب »اليونيسيف«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

صورت أمس اخلميس الفنانة 
نانسي عجرم حلقة في برنامج 
»آخر م���ن يعلم«، الذي تقدمه 
الفنانة أروى على قناة »ام بي 
سي« ومتنت نانسي أن تأتي 

احللقة مميزة.
نانس���ي التي أك���دت أنه ال 
خالف لها مع أهل الفن، ذكرت 
أنها ال تلتقي زميالتها بسبب 
انشغال كل واحدة، إال أنها سبق 
أن التقت أروى ووجدتها قريبة 
إلى القلب وعفوية، مما شجعها 
على قبول الدعوة لتحل ضيفة 

على برنامجها.
واعتبرت نانسي التي كان 
املكتب اإلقليمي ل� »اليونيسيف« 
في منطقة الش���رق األوس���ط 
وشمال أفريقيا قد عينها سفيرة 
إقليمية للنوايا احلس���نة، أن 
جواز السفر الديبلوماسي الذي 
حصلت عليه سيمكنها من القيام 
مبهمات خاصة لصالح املنظمة 
الدولية، نافية علمها بتعيينها 
في املنصب، مش���يرة إلى أنها 
لم تكن تعلم بذلك، ولم تبلغ 
بهذا األمر، ولكن املسؤولني في 
»اليونيسيف« اتصلوا مبدير 
أعمالها جيجي المارا وأبلغوه 
رغبتهم ف���ي تعيينها في هذا 
املنصب، فب���ادر جيجي المارا 
إلى االتصال بها فورا إلبالغها 

باخلبر السعيد.
وأك���د زوج نانس���ي له���ا 
دعمه، مؤك���دة أنها واثقة من 
أنها ستتمكن من التوفيق بني 
العائل���ة والفن من جهة، وبني 
مهمات »اليونيسيف« من جهة 
الكبير  الدع���م  أخرى، بفضل 

الذي س���تتلقاه م���ن والديها، 
ومن زوجها، ومن القائمني على 

املنظمة الدولية.
واعتبرت نانسي ان تعيينها 

حل���م وحتق���ق، وأن فرحتها 
باملنص���ب تف���وق بأش���واط 
فرحة فوزها باجلوائز احمللية 
والعاملية، بس���بب ارتباط هذا 

املنصب بش���كل مباشر بدعم 
ان  إلى  الطفل واملرأة، مشيرة 
عزمها على مس���اعدة األطفال 

ازداد بعد أن أصبحت أما.

حلت ضيفة على »آخر من يعلم«

تامر حسني يشارك المطربة سوما أغنية جديدة

أحالم تغني الغانم في ألبومها المقبل

القاهرة ـ سعيد محمود
انتهت الفنانة الش���ابة س���وما من إعداد ألبوم غنائي 
جديد ليطرح في نهاية العام احلالي من انتاج شركة »فري 
ميوزك« للمنتج نصر محروس، وهو العمل الذي يش���هد 

مشاركة الفنان تامر حسني.
وتتعاون سوما في األلبوم مع الشعراء نصر محروس 
وأمين بهجت قمر وبهاء الدين محمد ومحمد رفاعي وعزيز 
الشافعي، ومع امللحنني عمرو مصطفى ووليد سعد ومحمد 
يحيى وتامر علي ومحمد الصاوي وعزيز الشافعي، ومع 

املوزعني طارق عبداجلابر وأمير محروس.
ؤأكدت أميرة محروس مديرة مكتب نصر محروس ان 
األلبوم سيش���هد تعاونا بني الفنان تامر حسني وسوما 
من خالل أغنية م���ن كلمات وأحلان تامر، وان األغنية مت 

االنتهاء من تسجيلها أيضا.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يجري امللحن نبيل الغامن هذه االيام اتصاالت مكثفة مع 
الفنانة أحالم وزوجها مبارك الهاجري من أجل الوصول 
الى صيغة نهائية مناس����بة إلدراجه ضمن أعمال ألبوم 
الفنانة االماراتية املقبل الذي تنوي تقدميه للمستمع خالل 
الفترة املقبلة، ومن املتوق����ع ان يكون العمل من كلمات 
سمو األمير الشاعر خالد بن سعود الكبير. وقال الغامن 
الحدى اجلرائد السعودية انه هذه االيام على اتصال دائم 
مع فنانة العرب أحالم، وذلك للوصول الى صيغة اخيرة 
ترضي أحالم وجماهيريتها العريضة، السيما ان التعامل 
مع أعذب خامة صوت خليجية يعتبر نقلة واضافة كبيرة 
ألي ملحن عربي. وأضاف امللحن: تفاجأت باحلس الكبير 
الذي يتمتع ب����ه الهاجري، حيث انه متذوق جدا للطرب 
االصيل واالعمال الطربية، مما يجعلني »أس����لطن« أكثر 

في االعمال.

نانسي عجرم 

سالف فواخرجي في دور »اسمهان«

املعلق الرياضي عيسى احلربنينواف النجادة

رهف

سوما

نبيل الغامن

أحالم

تامر حسني

سالف فواخرجي.. روز اليوسف 2010

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
احتفلت اسرة سيدة الصحافة واملسرح 
الراحلة فاطمة اليوسف »روز اليوسف« بانتهاء 
الكاتبة ريهام فؤاد احلداد من تأليف مسلسل 
تلفزيوني من 35 حلقة يتضمن السيرة الذاتية 

لروز اليوسف.
يتناول املسلسل قصة حياة روز اليوسف 
ومعاركها منذ نشأتها في طرابلس )لبنان( 
وحتى وفاتها في مصر سنة 1958 ومسيرتها 
الفنية والصحافية والسياس����ية وعالقتها 
بحزب الوفد ومصطف����ى النحاس وجمال 
عبدالناصر، ويشمل كواليس احلياة الفنية 
ف����ي مصر قبل الثورة مب����ا في ذلك صراع 
روز اليوس����ف والفنان يوس����ف وهبي، 
وتعاونها مع مبدع الصحافة محمد التابعي 
وعفاف العقاد ونشوء الكاتبني مصطفى 
أم����ني وعلي أم����ني، واملرحلة االولى من 
الرحلة الصحافية للكاتب الكبير احسان 

عبدالقدوس ابن فاطمة اليوسف.
عائلة فاطمة اليوسف وعلى رأسها السيدة 
آمال طليمات ابنة الس����يدة روز اليوس����ف 
من الفنان الكبير زكي طليمات، وحفيداها 
الكاتب الصحافي محمد احسان عبدالقدوس 
ورجل االعمال احمد احسان عبدالقدوس 
راجعت التفاصيل التي اعتمدت عليها 
الكاتبة في روايتها للس����يرة 
الذاتية للسيدة روزاليوسف. 
العائلية  متضمنة االس����رار 
التي لم تكش����ف عنها االسرة 
من قب����ل. وذلك متهيدا إلنتاجها 

خالل املوسم احلالي.
ويبدو أن الفنانة سالف فواخرجي التي 
مرت ست سنوات لم تكف خاللها عن احلديث 
عن املش����روع � احللم � بتجسيد شخصية 
الراحلة روز اليوس����ف. ويب����دو ان احللم 
سيتحقق أخيرا، إذ سيشهد املوسم الرمضاني 
املقبل والدة املشروع أخيرا اذ قالت فواخرجي 
ان شركة »عرب سكرين«، املصرية تبنت انتاج 
املسلسل ضمن مشاريعها الدرامية للموسم 
الرمضاني 2010، على ان يقوم بإخراجه الفنان 
وائل رمضان. وكانت فواخرجي قد أدت منذ 
عامني شخصية املطربة أسمهان في مسلسل 
حمل اس����م الفنانة الراحلة وأخرجه شوقي 
املاجري وكتبه نبيل املالح، علما بأنها كانت 
ق����د صرحت أكثر من مرة ب����أن جناحها في 
»أسمهان« بدا دافعا جديدا إلجناز مشروعها 
احللم »روز اليوسف« الذي لن تتخلى عنه 
ولكنها ستستمهل اجنازه سنة واحدة على 
االقل، أي حتى العام 2010 كي ال تكون دون 
املستوى الذي ظهرت فيه في »أسمهان«. من 
جهة أخرى، أبدت النجمة فواخرجي موافقتها 
املبدئية على مش����اركة الفنان املصري تامر 
حسني بطولة فيلمه اجلديد »لم يحدد اسمه 
حتى اآلن«، من انتاج محمد السبكي، الفتة 
ال����ى انها اعجبت بفكرة الفيلم التي وضعها 
الفنان حسني نفس����ه ووصفتها باجلميلة، 
ولكنها قالت انها بانتظار قراءة س����يناريو 
الفيلم كامال إلعطاء موافقتها النهائية على 
املشاركة، ومن املنتظر ان تسافر الى مصر 

ملتابعة أمور الفيلم مع حسني.

تشارك في فيلم سينمائي قريبًا

نواف النجادة: رهف مذيعة ألول مرة في »المارينا«
بشار جاسم

كشف مدير االنتاج إلذاعة مارينا 
FM نواف النجادة عن جديد احملطة 
في الوقت احلالي، حيث قال: تشارك 
عضوة فرقة جيتارا الفنانة رهف 
بتقدمي برنامج »نغم االطفال« الذي 
يبث بشكل يومي في متام الساعة 
السابعة صباحا ما عدا يومي اجلمعة 
والسبت وملدة ربع ساعة وتعتبر 

هذه التجربة االولى لرهف.
ويضيف: فكرة البرنامج ان يقدم 
في هذا الوقت أي قبل دخول االطفال 
للمدارس، باالضافة الى غناء الفنانة 

رهف أغاني خاصة للطفل.
وعن م���دة البرنامج القصيرة 
يقول: بالعكس البرنامج يقدم جرعة 
بسيطة للطفل قبل أن يدق اجلرس 
وال���� 15 دقيقة هي وقت مناس���ب 
حتى يس���توعب الطفل البرنامج 
حلني وصوله الى باب املدرس���ة، 
باالضافة ال���ى اعادة البرنامج في 
متام الساعة 12.30 ظهرا أي موعد 
خ���روج االطفال من املدارس حتى 
يتسنى للذين لم يسمعوا البرنامج 
في الفترة الصباحية ان يسمعوه 

في هذا التوقيت.
وكش���ف ايضا نواف عن جديد 
برنامج »بلنتي« الذي يقدمه مايك 
مبلتع وقال: »بلنتي« اس���تضاف 
امس املعلق الس���عودي الش���هير 
عيسى احلربني ويكمل معه اليوم 
ليتحدث عن مش���واره في مجال 
التعليق الرياضي الذي اشتهر من 
خالله، وهذا احلوار حصري إلذاعة 

.FM مارينا

»بلنتي« استضاف المعلق الحربين


