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)كرم دياب(النجمة لطيفة في املارينا النجمة لطيفة مع الزميلني بشار جاسم وخالد سويدان

في طريقها الى محطة املارينالطيفة تتوسط محبيها واصدقاءها في الكويت

.. ولقطة مع معجبيها

جوزيف عطية يتابع التصوير

جوزيف عطية في الكليب

»األنباء« انفردت بحضورها في أستوديو المارينا

لطيفة انسجمت مع »ريفرش« علي نجم وبوجندل والحجية

بشار جاسم
الفنان���ة لطيف���ة  حل���ت 
التونس���ية ضيفة في برنامج 
»ريفرش« بإذاعة مارينا اف ام 
مع املذيعني علي جنم وحمود 

عادل وبوجندل واحلجية.
وانفردت »األنباء« بحضورها 
داخل أستوديو مارينا اف ام، 
البرنام���ج في متام  حيث بدأ 
الساعة 6.30 مساء حتى 8.00. 
وق���د مت التركيز ف���ي احللقة 
ألب���وم لطيفة اخلليجي  على 
»أحتدى« الذي اهدته للجمهور 

الكويتي.
النجمة لطيفة  انس���جمت 
املتألق  املذيع  التونس���ية مع 
علي جنم الذي قالت له: انت يا 
علي فخر للجيل اإلعالمي وفخر 
الكويت وأنا شخصيا  لشباب 
اتاب���ع برنامج »ريفرش« عبر 
موقع املارينا باالنترنت فاملارينا 

اصبحت جزءا مني.
وقد مت اتفاق بني علي جنم 
ولطيفة على إجراء اس���تفتاء 
خاص بجمه���ور لطيفة على 
أجمل أغنية باأللبوم وقد فازت 
أغنية »ماجيتني إال« للشاعرة 
الكويتية بنت العطا وقد طالبها 

املستمعون بتصويرها.
احلوار كان سلسا خصوصا 

باأللبوم.
حاولت لطيفة ان تقرأ جميع 
مسجات املستمعني وشكرتهم 
على تواصله���م معها وأيضا 
س���عيدة بردود أفعال الشارع 
الكوي���ت، حيث قالت: ملس���ت 
ردود أفعال جمهوري الكويتي 
من خ���الل ترديد بعض أغاني 
البوم »احتدى« وسعدت جدا 
وهذا ليس بغريب على جمهور 

الكويت الذواق.

لقطات

 حضرت لطيفة بصحبة 
امل���وزع علي اباظ���ة وكان في 
انتظارها عائلة محبي لطيفة 
بشار البعنون ونواف القناعي 
وعلي املذك���ور واملطرب علي 

دشتي.
 املذيع املميز علي جنم كان 
سعيدا بحواره مع لطيفة التي 
فاجأته بزيارتها لالس���توديو 
اليوم مم���ا جعل علي  بنفس 
يقول له���ا »واهلل ي���ا لطيفة 
انت على الراس من فوق« بعد 
خروجها من استوديو املارينا 
التف جمهور املارينا مول حولها 
اللتقاط الصور التذكارية وأخذ 

االوتوغرافات.

بالقفشات الكوميدية بني لطيفة 
وبوجندل واحلجية التي غنت 
للطيف���ة أغنية »مملوح«. كما 
رحبت النجمة لطيفة بحضور 
محرري���ن جري���دة »األنباء« 

الزميلني بش���ار جاسم وخالد 
الس���ويدان ووصف���ت لطيفة 
الثاني  بأنه���ا بيتها  »األنباء« 
وايضا باركت لها عيد ميالدها 
ال���� 34 ووصفته���ا باجلريدة 

الصادقة.
غن���ت لطيف���ة العديد من 
األغاني منها احتدى وما جيتني 
وحبينا غيره، كما حتدث املوزع 
علي أباطة الذي كان متواجدا 

باألستوديو  وقال: جاء تعاوني 
مع لطيفة عن طريق املصادفة 
بأغنية مملوح وأغنية وش عاد 
عندك، وس���عيد بهذا التعاون 
وكش���ف أيضا عن التعاونات 

القادمة بينهما.
املذيع علي جنم سأل النجمة 
لطيف���ة عن س���بب عدم طرح 
اغنيات فايز الس���عيد وناصر 
الصالح باأللبوم، حيث قالت: 

هذه األغنيات لم ننته من عملية 
املكس���اج فق���ررت أن أؤجلها 
بألب���وم آخر، حتى  وأطرحها 
تأخذ حقها ألنه���ا تفخر بهذه 
التعاونات مع جميع األسماء 

جوزيف عطية »موهوم«!

» سواد عين« أروى مع وليد ناصيفياسمين عبدالعزيز »والثالثة الذين يشتغلونها«
القاهرة ـ سعيد محمود

تبدأ الفنانة املصرية ياسمني عبدالعزيز 
في فبراي���ر املقبل تصوير أح���داث فيلمها 
اجلدي���د »الثالثة يش���تغلونها«، الفيلم من 
تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس، 
وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مشاكل 
الشباب في الوقت احلالي، وسيبدأ التصوير 
في القاهرة حتى يكون جاهزا للعرض خالل 

موسم الصيف املقبل.

وأوضح مخرج الفيلم علي إدريس أنه مت 
االتفاق مع كل من الفنان صالح عبداهلل، وهالة 
فاخر، ورجاء اجلداوي ليشاركوا ياسمني في 

بطولة الفيلم.
يذكر أن فيلم »الثالثة يش���تغلونها« هو 
التع���اون الثالث الذي يجمع بني ياس���مني 
عبدالعزيز واملخرج علي إدريس، حيث سبق 
ان قدم���ا معا فيلمي »عصابة الدكتور عمر« 

و»الداده دودي«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تس���تعد الفنانة اليمنية أروى لتصوير 
األغنية اخلليجية »سواد العني« التي اختارتها 
من األلبوم األخير »غصب عنك« وذلك خالل 
األسابيع القليلة املقبلة على ان تعرض في 
مارس املقبل على القنوات الفضائية. »سواد 
العني« ستكون األغنية األولى التي تتعاون 

فيها أروى مع املخرج وليد ناصيف.
وكانت أروى قد تلقت أصداء كثيرة حول 
ڤيديو كليب »غصب عنك«، الذي عرض على 

مختلف القنوات العربية بنجاح كبير، ملا متيز 
به م���ن تناغم بني الصورة احلاملة واألغنية 

الرومانسية واحلساسة.
وقد تكرس جن���اح أغنية »غصب عنك« 
من خالل تربعها املرتبة األولى باالستفتاءات 
على ش���بكة اإلنترنت وكذلك دخول أروى 
 top بقوة في سباق األغنيات ضمن برنامج
of the tops وحج���زت مكانها بني املطربات 
األوليات اللواتي حققن جناحا كبيرا خالل 

العام املاضي.

صور جنم ستار اكادميي جوزيف عطية اغنيته اجلديدة »موهوم« 
 David على طريقة الڤيدي���و كليب بإدارة املخرج اللبناني األميركي
Zennie في إمارة دب���ي خالل ثالثة ايام متواصلة ومن االماكن التي 
اخذت فيها لقطات الكليب هي Cavalli Club يذكر ان االغنية هي من 

كلمات احمد ماضي وأحلان هشام بولس وتوزيع داني حلو.
هذا ويطرح جوزيف عطية البومه الذي يحمل عنوان »موهوم« 
وهو يتضمن 12 اغنية ألبومه األول من انتاج س���تار سيس���تم اما 

الكليب فهو من انتاج مشترك بني ستار سيستم وميلودي.


