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شمس

أروى

فتحي عبدالوهاب

محمد سعد يستعد
لـ »ألف لمبي ولمبي«

القاهرة ـ سعيد محمود
يستعد الفنان محمد سعد لتقدمي مسلسل 
تلفزيوني بعنوان »ألف ملبي وملبي« خالل 
شهر رمضان املقبل، على قناة »احلياة«، 
التي ستتولى انتاجه ايضا. وكان سعد قد 

زار القناة لالتفاق على التفاصيل النهائية، 
ومن املتوقع ان تدور احداث املسلسل في 
نفس االطار الذي دارت حوله معظم افالمه 
التي قدم فيها شخصية »اللمبي« مثل فيلم 

»اللمبي، واللي بالي بالك«.

ألبوم شمس الجديد .. »جريء«
خالد حسين

انتهت الفنانة ش���مس الكويتية من تس���جيل مجموعة كبيرة من 
االغنيات اجلديدة على ان تختار قس���ما منه���ا لتصدرها في ألبومها 

املقبل في وقت قريب.
وكان من املقرر ان تصدر ش���مس هذا االلب���وم مطلع العام، اال ان 
التسجيل تطلب وقتا اضافيا، خصوصا ان شمس شديدة احلرص على 
عملها، فكانت إما تضيف اغنيات اخرى أو تغير في التوزيع املوسيقي 
وغيرها من التفاصيل، كي تطل بألبوم مميز يرضي طموحاتها الفنية 

ويرضي جمهورها بعد غياب دام حوالي 3 سنوات.
وس���يضم االلبوم مفاجآت كثيرة ومتعددة، اذ هناك افكار جديدة 
ومواضيع جريئة وامناط موس���يقية مختلفة عن كل ما قدمته شمس 
س���ابقا، كما ان بعضه���ا لم يقدم على الس���احة العربية منذ أكثر من 
اربعني س���نة. ومن أبرز هذه املفاجآت، اغنية كتب كلماتها يوس���ف 
س���ليمان باللهج���ة اخلليجية البيضاء وحلنها هيثم زياد بأس���لوب 
»الدبكة« اللبنانية ووزعها موس���يقيا طوني سابا، مع االشارة الى ان 
االغنية ليس���ت فقط بأس���لوب »الدبكة«، بل حتمل اكثر من منط في 
خلطة موس���يقية فريدة ميكن وصفها بأنها مزج بني الدبكة والتراث 
اللبنانيني واللون الشعبي اخلليجي، وهو ما ُيقدم للمرة االولى على 
الس���احة الغنائية. من جهة اخرى، تعكف شمس حاليا على متابعة 
التحضيرات االخيرة لتصوي���ر كليب إلحدى اغنيات االلبوم وتنفيذ 

جلسات التصوير اخلاصة بالغالف.

فيه خلطة لبنانية وخليجية

أروى تنفي ارتباطها بحسين الجسمي
وتعترف بخوفها من نانسي وإليسا

فتحي عبدالوهاب يشترط
اسم صبحي في بداية »كليوباترا«

القاهرة ـ سعيد محمود
على غير عادة النجوم باالنفراد واالس����تئثار باس����مهم في أفيش 
أي عمل، فاجأ الفنان الش����اب فتحي عبدالوهاب املس����ؤولني مبدينة 
االنتاج االعالمي، وهي اجلهة املنتجة ملسلس����ل »كليوباترا«، بشرطه 
الوحيد في العقد، وهو ان يتصدر اس����م الفنان الكبير محمد صبحي 

تتر املسلسل.
واكد عبدالوهاب اثناء تعاقده على املسلسل للمسؤولني رغبته في 
أال يسبق اسم صبحي أي اسم على التتر، ووافقت اجلهة املنتجة على 
ذلك بعد احلصول على موافقة بطلة العمل املمثلة الس����ورية سالف 
فواخرجي، الت����ي لم متانع بدورها في أن يكون اس����مها هو الثاني، 
حسب صحيفة »الدستور«. ومن املقرر ان يقدم صبحي في املسلسل 
دور »يوليوس قيصر«، بعد ان رفض تقدمي دور »بطليموس«، على 
الرغم من صغر مس����احة الدور الذي اختاره. ومن املفترض ان يبدأ 
تصوير املسلسل خالل االس����ابيع القليلة املقبلة متهيدا لعرضه في 
شهر رمضان 2010 و»كليوباترا« من تأليف قمر الزمان علوش وإخراج 

وائل رمضان.
يذكر أن آخر اف����الم فتحي عبدالوهاب، فيلم »عصافير النيل« مع 
املخرج مجدي احمد علي عن قصة إلبراهيم أصالن، وحصل على جائزة 
افضل ممثل عن دوره في الفيلم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
ال� 33، كما يعرض له حاليا فيلم »عزبة آدم« من إخراج محمود كامل 

وتأليف محمد سليمان عبدامللك.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حلت الفنانة أروى ضيفة على برنامجي 
»هال وغال« على شاش���ة أبوظبي االمارات 
و»صباح اخلير يا عرب« على شاش���ة »ام 
بي سي«، حيث حتدثت عن برنامج »آخر من 
يعلم« ومشاريعها الفنية املقبلة املتوقع أن 

تبصر النور خالل شهر من اآلن.
وفي برنامج »هال وغال«، قالت أروى في 
البرنامج الذي يعرض على قناة »أبوظبي«: 
ما يتردد عن زواجي من حس���ني اجلس���مي 
شائعة ال أساس لها من الصحة، وعندما أرتبط 
بشخص أو أتزوج، فسأعلن ذلك على الفور، 
ولن أخجل من ذل���ك، لكن في حال دخولي 
قصة حب، فسأحتفظ بها لنفسي حتى تكتمل 
بالزواج. واعترفت أروى بأنها كانت تخشى 
من جنومية الفنانتني نانسي عجرم واليسا 
خالل اس���تضافتهما في برنامجها »آخر من 
يعلم«، اال أنها فوجئت بالتزامهما  وتواضعهما. 
وأوضحت ان التزام نانسي واليسا مبوعد 
التصوير وتواضعهما خالل احللقة أسعدها 
جدا، وكشفت ان نانسي عجرم كانت عندها 
رهبة كبيرة قب���ل التصوير على الرغم من 
جنوميتها. وأكدت اروى ان الش���د واجلذب 
الذي حدث مع الفنانات أصالة نصري وحنان 
الكويتية  ترك وسمية اخلشاب واالعالمية 
حليمة بولند في حلقاتهن بالبرنامج أمور 
عادية ولم تصل الى خالفات. وأبدت أروى 
س���عادتها باحللول في املرتبة الثانية بعد 
الفنانة أحالم كأفضل مطربة خليجية، وذلك 
في استفتاء زهرة اخلليج الذي مت عبر قراء 
املجلة. وكشفت أنها ستصور اغنية »جيتك« 
اخلليجية من ألبوم غصب عنك، وهي االغنية 
الرابعة املصورة بعد »يوم واحد« و»غصب 
عن���ك« و»على كيفك« الت���ي تعرض حاليا 
على القنوات الفضائية ومت تصويرها على 

املسرح.

مط���رب »ابتلش« بعدما 
وعد احد املطربني الش���باب 
بانه يس���اعده في مشواره 
الغنائ���ي صاحبنا ما صدق 
خبر كل يوم راز ويه مبكتبه.. 
اهلل يعينك على هاالشكال!

ممثلة مو »عارفة« تختار 
اعمالها التلفزيونية مع انها 
زينة بس م���رات يخونها 
التقدير وتقدم اي شي بدون 
احساس وال هم يحزنون.. 

تكفني اختاري صح!

مساعدة تقدير
ممثل���ة »مش���تاقة« لالعمال 
الدرامي���ة هاألي���ام موّصية أحد 
املنتجني انه يعطيها دور حلو في 
عمله اليديد علشان تعوض غيابها 
في رمضان اللي طاف.. واهلل دنيا 

االدوار صارت بالتوصية!

توصية


