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النجم رفيق علي أحمد

مفرح الشمري
 كش���ف مدير ع���ام ش���ركة جلوبال جلف رزاق املوس���وي

ل� »األنباء« انه ابرم عق���دا اتفاقيا مع النجمة اللبنانية مادلني 
طبر والنجم رفي���ق علي احمد لينضما الى جنوم مسلس���له 

اجلديد »يا صديقي« الذي يقع في 90 حلقة 
مدة الواحدة 45 دقيقة.

واضاف املوسوي انه انتهى ايضا من 
توقي���ع العقود مع عدد من النجوم 

املش���اركني في العمل مثل النجم 
املصري محمد رياض والنجم 

السعودي علي السبع والنجمة 
العماني���ة فخري���ة خميس 
باالضافة الى بطلي مسلسل 
س���نوات الضياع يحيى 

ومليس.
واوضح قائال: هناك 
عدد من النجوم السوريني 
سيشاركون معنا لكن 
حتى هذه اللحظة نحن 
في مرحل���ة االختيار 

واالم������ر 
ك�ذل�����ك 
بالنسبة 

للنجوم احملليني الذين سيش���اركون في جتس���يد احداث »يا 
صديقي« الذي كتبه ضيف اهلل زيد باالضافة الى كاتب سوري 

وآخر تركي.
واشار املوسوي الى انه سيعقد مؤمترا صحافيا في 13 من 
الش���هر املقبل لالعالن عن بدء تصوير اول مش���اهد »يا 
صديقي« في الكويت، مشيرا الى ان التصوير سيكون 
في 15 من الش���هر نفس���ه حتى يتسنى االنتقال 
ال���ى بيروت لتصوير مش���اهد النجمة مادلني 
طبر ورفيق علي احمد ومن ثم االنتقال الى 
املرحلة االخيرة في اوكرانيا وذلك العتدال 

الطقس فيها.
واوضح ان جميع الفنانني املشاركني 
ادوارهم ادوار بطول���ة وذلك العطاء 
كل جنم حق���ه الطبيعي في الظهور 
باملسلس���ل، خاصة ان املسلسل من 
االعم���ال الدرامي���ة املكلفة انتاجيا 
ويحمل بني طياته قصة كالسيكية 
غير مستهلكة ومفاجآت منها وجود 
الش���هير  التركي  اغنية للمطرب 
ابراهيم تاتلياس من غناء السوري 
وضاح الشلبي اضافة الى 4 او 5 
مقطوعات موسيقية ستحول فيما 

بعد الى ڤيديو كليب.
وتابع: احداث مسلس���ل »يا 
صديقي« تتماشى مع عادات 
وتقالي���د اهل اخلليج التي 
تربينا عليها، وبالنس���بة 
للحلقة االخيرة من كل جزء 
ستتحول الى فيلم سينمائي 
يعرض في دور السينما 
احمللية وامتنى ان ينال 
العمل الذي نحضر 
ل���ه من���ذ فترة 
النجاح  طويلة 
ف���ي عي�����ون 

املشاهدين.

ممثلة شاركت في عمل 
واحد قررت ترك التمثيل 
اللي راح تكون »ذكرياته« 
بالنسبة لها مو حلوة بسبب 
تصرفات املخرج معاها.. 

خير إن شاء اهلل!

رئيس قسم في اإلعالم 
م���و »حامد« رب���ه انه 
موظفني قسمه يشتغلون 
بإخالص هاأليام طايح 
 فيه��م خص��وم���ات..

واهلل عيب!

ذكرى خصومات
ف���ي  الثقافي���ة  البرام���ج 
التلفزيون بحاجة الى إعادة نظر 
في اخراجها ألنه املوجود احلني 
يذكرنا بإخراج أيام السبعينات 
مع انه���ا لها ميزانية خاصة.. 

بسنا قص ولزق!

ثقافة

يغني »الميجنا« ويحتفل باألضحى مع راشد الماجد

هل يكون ماجد المهندس أول فنان
غير سعودي يشارك في »الجنادرية«؟

بيروت ـ ندى مفرج
اللجنة  النية لدى  تتجه 
العلي���ا املنظم���ة ملهرج���ان 
اجلنادرية الى تكليف الفنان 
العراق���ي ماج���د املهن���دس 
بتلحني اغني���ات االوبريت 
واملش���اركة فيه كأول فنان 
غير سعودي يشارك من خالل 
هذا املهرجان الذي اقتصرت 
املش���اركة فيه على الفنانني 
السعوديني، كما سيتم اسناد 
مهمة تأليف كلمات االوبريت 
للشاعر السعودي ساري الذي 
تعاون مع املهندس من خالل 
البومه االخي���ر بعدة اعمال 
ابرزها اغنية »اذكريني« التي 
حملت عنوان االلبوم وحلنها 
الفنان محمد عبده، كما يشارك 
املهندس ايضا كمغن مع نخبة 
من اهم االسماء الغنائية من 
بينهم فنان العرب محمد عبده 
وعبداملجيد عبداهلل وراشد 
املاج���د، ويتوق���ع ان يحمل 
االوبري���ت قضي���ة اجلنود 
السعوديني فيما يحصل في 

جنوب اململكة.
عل���ى صعي���د متص���ل، 
سيكون جمهور ماجد املهندس 
على موعد مع اطاللة جديدة له 
في كليب اغنية »امليجنا« التي 
تبدأ روتانا ببثه مع حلول عيد 
االضحى املبارك على مختلف 
قنواتها الرسمية، وهي االغنية 
الت���ي صدرت ضم���ن البوم 
املهندس االخير »اذكريني« 
في عيد الفطر املاضي والذي 
حقق منذ صدوره انتش���ارا 
ورواجا كبيرين في االسواق 

املنتج رزاق املوسوي

ماجد املهندس

العربي���ة. الكلي���ب الذي مت 
تصويره بكاميرا سينمائية 
35 ملم في منطقة دوما شمال 
لبنان الغنية »ميجنا« وهي 
الفنان س���عدون  اغاني  من 
جابر وقام املهندس بتجديدها 
موسيقيا، تدور احداثه حول 
ش���اب يعود من السفر الى 
قريت���ه ويعج���ب بفتاة من 
القرية ويحاول الوصول اليها 
واحلديث معها، كما يتخلل 
الكلي���ب رقصات من التراث 

العراقي.
الى ذلك، يلتقي املهندس 
بعش���اق صوته الكثر خالل 
عيد االضح���ى املبارك بأكثر 
من مكان، حيث يحيي حفال 
يجمعه الول مرة بالنجم راشد 
املاجد في فندق احلبتور في 
العاصمة اللبنانية بيروت في 

30 اجلاري في تظاهرة فنية 
حاشدة ينتظر ان يحضرها 
حشد كبير من اجلمهور بالنظر 
للشعبية الكبيرة التي يتمتع 
بها النجم���ان، اللذان يعدان 
ملفاجأة فنية كبيرة سيقدمانها 
باحلفل، ومن املتوقع ان يقدم 
االثنان اغنية ديو جتمعهما 
معا خالل احلفل، ومن املقرر 
ان يص���ور احلفل ويعرض 
مباشرة على قناتي »روتانا 
موس���يقى« و»وناسة«، كما 
س���يلتقي املهندس بعشاق 
صوته من املصريني في اليوم 
التالي املوافق 1 ديسمبر في 
فندق جراند حياة في القاهرة 
قب���ل ان يطي���ر للعاصم���ة 
الهولندية امستردام لاللتقاء 
باجلاليات العربية والعراقية 

في هولندا.

يعقد مؤتمرًا صحافيًا في 13 من الشهر المقبل النطالق التصوير في الكويت

رزاق الموسوي: وّقعت مع مادلين طبر
ورفيق علي أحمد للمشاركة في »يا صديقي«

النجمة مادلين طبر

زفافها من المقرر أن يتم بداية العام المقبل

محبو مايا نصري يطالبونها بإقالة 
مديرة منتداها على االنترنت

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يطالب عدد كبير من »فانز« مايا نصري بإقالة رئيسة املنتدى 
الرس����مي احلالي تغريد عودة بعد س����وء معاملتها لعدد كبير من 
»الفانز« وتس����ببها في إبعاد الكثير منه����م، وقامت تغريد عودة 
بالعديد من األفعال املنفردة لفانز الفنانة مايا وقامت بتجريح عدة 
اشخاص وتسببت في نشوب مشاكل بينها وبني بعض األعضاء 

والفنانة مايا نصري، هذا باإلضافة الى تهديد بعض األعضاء 
واستفزازهم بشكل غير مباشر، لذلك قام بعض األعضاء 
بإنش����اء جروب جديد ليطلقوا صرخاتهم األولى لفنانتهم 

مايا نصري لتقيل تغريد عودة.
من جهة اخرى نقل عن مايا نصري انها ستحتفل بزفافها 

مرتني وانها منشغلة حاليا بترتيب كل ما يخص حفل زفافها 
على املخرج إيهاب ملعي، واملقرر اقامته في بداية العام اجلديد، 
حيث اكدت مايا انها اتخذت هذا القرار لكي حتضر أسرة زوج 

املستقبل حفل الزفاف كما انها حريصة ايضا على حضور جميع 
زمالئها في الوسط الفني، وستكون هناك صعوبة كبيرة في حضور 

جميع املقربني من العروس����ني الى لبنان حيث تتواجد أسرتها، ومن 
املق����رر ايضا ان تقوم باالحتفال بحفل زفافه����ا مرة اخرى في بيروت حتى 
تش����اركها اسرتها وأقرباؤها فرحة ليلة العمر، وقد اكدت أنها تعيش حاليا 
أس����عد أيام حياتها وهي تؤس����س عش الزوجية بكل تفاصيله على ذوقها 

اخلاص، حيث ترك لها ملعي مسؤولية اختيار جميع التفاصيل.
اجلدير بالذكر ان مايا س����تقيم إقامة كامل����ة بالقاهرة عقب زفافها وانها 
ستستقر مع زوجها استقرارا دائما عقب عودتهما من شهر العسل الذي لم 

يحدد مكانه بعد.

مايا نصري


