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»رجال مطلوبون« 
يالحقون جومانا مراد!

سالف تعتذر
لصفاء عامر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بدأت قناة »ام.بي.س���ي« 
تصوير النسخة العربية من 
املسلسل الڤنزويلي الشهير 
»رجال مطلوبون« معتمدة 
على طاقم عربي من املمثلني 
في خطوة إلبعاد شبح الدبلجة 

عن األفالم املستوردة.
ي�ج����ري التصوي���ر في 
دمش���ق وس���يقوم ببطولة 
النس���خة العربية نخبة من 
العربيات تتقدمهن  املمثالت 
ج�وم�انا م�راد وم�رح ج�ب�ر 
م�ن س�ورية، والعنود حسني 
م���ن الس���عودية، وأن���وار 
العراق. ويخرج  شمري من 
العمل سامي جندي وسامر 
برق���اوي ويش���رف علي���ه 
املخرج السوري حامت علي. 
هذا وكانت السيناريس���ت 
لبنى حداد وجيهان اجلندي 
ق���د قامتا بتحوي���ل النص 
الڤنزويلي األصلي واملكّون 
من 250 حلقة الى سيناريو 
عربي في تسعني حلقة حتكي 
قصص ربات املنازل وتدور 
احداثها في مدينة دبي التي 
جتمع شرائح عربية مختلفة 
نظرا لتكوينها اخلاص، ومن 
 املتوقع ان يكون العمل جاهزا
للع���رض مع بداية الس���نة 

القادمة.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة السورية  اعتذرت 
سالف فواخرجي للكاتب محمد 
صفاء عامر عن بطولة مسلسله 
اجلديد »حبيبي الذي لن أحبه« 
الذي يقوم عامر بكتابته حاليا، 
وفي تصريح خاص ملوقع ايالف 
أكد صفاء عامر انه قام باالتصال 
تلفوني���ا بس���الف وأخبرها 
بترش���يحها للقيام بالبطولة 
النسائية للمسلسل. وأعربت 
عن سعاددتها بتقديره لها بهذا 
الترشيح وانها كانت تتمنى منذ 
س���نوات ان تتعامل مع كاتب 
كبير مثل���ه، ولكنها اعتذرت 
مقدرتها عن املشاركة بسبب 
ارتباطها بأكثر من عمل بدأت 
االستعداد له، وألنها حريصة 
ايضا أال تكون مقصرة جتاه 
أسرتها خاصة ان طفلها الثاني 
علي مازال في مرحلة حرجة 
فهو يحتاج الى رعاية كبيرة 
منه���ا ووقته���ا لن يس���عفها 
للمشاركة في أعمال أخرى. وقد 
صرح عام���ر بأنه كان يتمنى 
التعامل مع سالف ملا شاهده 
منها من تواضع وذوق ولسان 
عذب، وأكد انه يحب التعامل 
مع الفنانني السوريني ملا يجده 
فيهم من التزام شديد في كل 
شيء سواء في عدم اخلروج عن 
النص أو حتى في مواعيدهم 
اثناء التصوير وهذا ما يجعله 
دائما يرشحهم لبطولة أعماله، 
على الرغ���م من الهجوم الذي 
يتعرض له بس���بب ترشيحه 
لهم للقيام بأدوار البطولة اال 
انه يعلن دائما أنه ال يهتم بأي 
العمل فوق  هجوم ومصلحة 

أي مجامالت.

جومانا مراد

سالف فواخرجي

حسني اجلسمي

حسين الجسمي.. »عايز تمشي« من إنتاج »روتانا«أحمد سمير يطرح أول ألبوم في عيد األضحى
انتهى الفنان أحمد سمير من وضع اللمسات األخيرة 
من ألبومه األول والذي يضم 10 أغان وهي: »الليلة معاك، 
محدش يقدر، أمتنى ترجع، رجعت وسيبتها، أوهام في 
ألبى، اخترتي بعدي، كل امالكي، مقربتش، ملكت الدنيا، 
كان فني«. وتعاون س���مير مع مجموعة من الشعراء 
وامللحنني واملوزعني من بينهم: الشاعر أحمد جاد، عمر 
كمال الدين، حامت دياب، أحمد كمال الدين، صابر كمال، 
امللحن نادر نور، كرمي بغدادي، مصطفى رسالن، عمرو 

جلبط، رامي رأفت، محمد انيس، محمد غريب، املوزع 
طارق توكل، هاني يعقوب، كرمي عبدالوهاب، روكيت، 
انس املغربي، ومت التسجيل باستديو ليلة وتيك وان. 
ويبدأ اآلن أحمد س���مير مع شركته »سوناتا ميوزك« 
عقد جلسات عمل الختيار األغنية املقرر تصويرها من 
األلبوم والوقوف على اسم املخرج، وأيضا يتم اختيار 
أنسب ميعاد لنزول األلبوم والذي من املتوقع ان يكون 

في أيام عيد األضحى املبارك.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
سجل الفنان اإلماراتي حسني اجلسمي منذ ايام 
اغني���ة جديدة بعنوان »عايز متش���ي« داخل أحد 
اس���تديوهات الصوت مبدينة دبي، وذلك ليضمها 
إلى ألبومه اجلديد من إنتاج روتانا الذي يحضر له 
حاليا ومن املقرر طرحه في عيد االضحى املقبل.

واألغنية من كلمات محمد عاطف وأحلان رامي 
جمال وتوزيع توما ومن املنتظر ان يعود اجلسمي 

الى مصر مع بداية االسبوع املقبل ليصور بوستر 
األلبوم وينتهي من وضع اللمسات النهائية له.

من جهة أخرى من املتوقع ان يطرح اجلسمي 
اغنية توعية تتناول آفة املخدرات وستقدم بشكل 
درامي. األغنية التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي 
االماراتي انور املشيري وحلنها اسامة العطار تتراوح 
مدتها بني دقيقتني وث���الث دقائق وتقول كلماتها 

»وشوصلك لهاحلال ضيعت نفسك ليه«. احمد سمير


