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املمثلة اللي صارت مقدمة 32
برامج هاأليام تقول ان محطة 
خليجي���ة »نادوها« علش���ان 
تسوي كاميرا خفية بعد طلتها 
البهية في أحد البرامج املنوعة.. 

الچذب حبله قصير!

منتج »أمر« اللي يشتغلون 
مع���اه انه���م يقلل���ون في 
مصروفاتهم علشان يستفيد 
من املبلغ الكبير اللي خذاه 
من إحدى القنوات احمللية.. 

صچ بخيل!

كاميرا مصروفات

بسام المال يفتح »باب الحارة« 
وينطلق إلى »بر الشام«

هدى العبود
عمالن من البيئة الشامية دفعة واحدة قرر املخرج بسام املال ان 

يخوض بهما سباق املسلسالت التلفزيونية للعام احلالي 2010.
فبعد أن أنهى املال وضع اللمسات النهائية على اجلزء اخلامس 
من »باب احلارة« الذي س���يبدأ تصويره خالل ايام، باشر املخرج 
السوري في التحضير ملسلسل جديد من مسلسالت البيئة الشامية 

بعنوان »بر الشام«.
وبحسب مقربني من املال فإنه سيكتفي في كال املسلسلني باالشراف 
العام ومبهمة املنتج املنفذ كون ش���ركته ميسلون ستقوم بإنتاج 

»بر الشام« وتشارك في انتاج »باب احلارة«.
وسيوكل املال مهمة االخراج الى شقيقه مؤمن الذي عاونه في 

اخراج االجزاء السابقة من مسلسل »باب احلارة«.
وتدور احداث مسلسل »بر الش���ام« في احياء دمشق القدمية 
ويتناول أحداثا تاريخية وسياسية عايشتها العاصمة السورية 
بدءا من تشكيل احلكومة السورية برئاسة امللك فيصل مع انتهاء 
اخلالف���ة العثمانية ومن ثم وصول االحتالل الفرنس���ي ومعركة 
ميسلون التي قادها وزير احلربية السوري الشهيد يوسف العظمة 
بجيش قليل العدد والعتاد في مواجهة اجليش الفرنس���ي اجلرار 
واملجهز بأحدث االسلحة، وما تال ذلك وصوال الى قصف البرملان 

السوري وقيام الثورة السورية.

املخرج بسام املال

لطيفة .. في صحراء دبي

لطيفة في مشهد من كليب »مملوح«

بشار جاسم
بعد طرح ألبومها اخلليجي االول مع شركة بالتينيوم 
ريكورد صورت النجمة التونسية لطيفة اغنية »مملوح« 
 fm التي القت صدى جماهيريا كبيرا، كما ان اذاعة مارينا
اول اذاعة بثتها على الهواء مباشرة مع علي جنم وحمود 

عادل في برنامج »ريفرش«.
لطيفة خصت »األنباء« ببعض صور الكليب وتصريح 
حص����ري قالت فيه: صورت اغنية »مملوح« التي حققت 
جناحا غير طبيعي في السوق اخلليجي وال انسى ان السبق 
كان الذاعة املارينا في بث االغنية قبل طرح األلبوم بشهر 
تقريبا مم����ا اعطاها فرصة اكبر للنجاح وهي من كلمات 
حمود الشمري وأحلان حسن حامد وتوزيع علي أباظة، 

ومن ثم وجهنا للطيفة بعض االسئلة فإلى التفاصيل:
في اآلونة االخي��رة تتعاون لطيفة في أكثر من كليب مع 

املخرجة نهلة الفهد ليش؟
ان����ا ونهلة متفاهمتان ومتقاربت����ان بالفكر وفي هذه 
االغنية نهلة عملت جو وفكر جديد انا ش����خصيا حبيته 
الن فيه جذورا وفيه تطورا ويتماشى مع كلمات وايقاعات 
االغنية كذلك ال انس����ى م.شادي الذي عمل معانا في دبي 
لتصوير االغنية وان ش����اء اهلل هااليام القليلة راح تبث 

على قناتي mbc ووناسة.
وين صورتوا األغنية؟

في صحراء دبي في اكثر من لوكيشن وحتى املالبس 
نوعت فيها سواء ديور وشانيل وايضا من تصميم املصممة 

هويدا.
منو »اململوح« اللي غنت له لطيفة؟
)تضحك(: يعني عشانك مملوح

ترمي خفوقي وتروح
قلي كلمة يا سيدي

تداوي فيها املجروح.
وتضي����ف: هذه الكلمة حبيته����ا الن احنا في تونس 

نقولها وعرفت ان اخلليج ايضا يقولونها.
سمعنا انك صورتي اغنية كل واحد؟

يا »األنباء« ما في شي يخفى عليكم، مني قالك.
العصفورة.

هالعصفورة فاضحتنا )تضحك( بالفعل صورتها واغنية 
»كل واحد« اخترتها بسبب استفتاء عملوه »عايلة لطيفة 
اون الين« وانا ش����خصيا احب هاالغنية وهي من كلمات 
الشاعر الكويتي العظيم علي الفضلي وامتنى ان يستمر 
هالتعاون الن علي ملا كتبها حسيت انه كتب لكرامة املرأة 

وعزة نفسها التي ال تشترى بالهدايا.
ألبوماتك وڤيديو كليباتك من انتاجك؟

اي طبعا.
يعني مثل ما قلتي كل واحد يا أخي حر بحالله؟

)تضح����ك( اي واهلل وج����دت كلماته����ا رائعة والتي 
تقول:

كل واحد يا أخي حر بحالله
وكل قلب يحب يالقي حبيبه
مابي اعطيك قلبي مع وصاله

قلبي ان ما جاك ما تقدر جتيبه
وهاالغنية من أحلان الفيصل الرائع، وتضيف: ايضا 
مت ع����رض اغنية »صد وبعاد« اللي صورتها من س����نة 
تقريبا ايضا مع نهلة الفهد وهي من كلمات فزاع وأحلان 
فايز السعيد اللي تعاونت معه بعده أحلان سترى النور 

قريبا.
كلمة أخيرة؟

مشكورين يا »األنباء« على دعمكم لي وتواصلكم وانتوا 
بالفعل بيتي الثاني ولي زيارة قريبة لكم بإذن اهلل.

خصت »األنباء« بصور الكـليب الجديد

لطيفة صورت »مملوح« في صحراء دبي
أنا ونهلة الفهد 
متفاهمتان 
وانتظروا أغنية 
»كل واحد«

مدير إنتاج قاعد »يخلف« 
مواعيده م���ع الفنانات اللي 
يتصل عليهن علشان يوقعن 
على عقد عمله اليديد ويوّقع 
مع زميالتهن ألن س���عرهن 

رخيص... خووش مدير!

سعر


