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الفنية

املطربة اللي صارت ممثلة 
»شعرت« بعد قرار اعتزالها 
بأن���ه اجلميع تخل���ى عنها 
 وتفكر أنها ترد لالضواء من 
خالل برنام���ج تلفزيوني.. 
بوطبيع ما ييوز من طبعه!

أضواء
ممثل »تراكم���ت« عنده 
وايد من النصوص الدرامية، 
 وللح���ن ما اخت���ار النص 
الل���ي يبيه وموق���ف حال 
املنتجن اللي يبونه بأعمالهم.. 

شدعوة براد پيت!

اختيار
ممثلة »مايتها« مو معروفة 
الفني  مع ربعها بالوس���ط 
مرة يلقونها طيبة وتضحك 
معاهم، ومرة شريرة وتربط 
عصاعص.. يبه ودوها للطب 

النفسي وفكوه اعماركم!

قصة

»األنباء« تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وأغنية باللهجة البدوية

نجوى: ع دقة قلبي وقلبك تعا نمشي غندره

دينا شّرانية 
في »الفوريجي«

بدأت الفنانة والراقصة االستعراضية 
دينا تصوير أول مشاهدها في مسلسلها 
اجلديد »الفوريجي« والذي تشارك في 
بطولته ام���ام أحمد آدم، ورزان مغربي، 
حيث صورت عددا من مش���اهدها داخل 
الديكور اخلاص بها خالل االيام القليلة 

املاضية.
وعن درورها في مسلسل »الفوريجي« 
اش���ارت الى انها جتسد دور سيدة من 
الطبقة الغنية والتي متثل جبهة الشر في 

املسلسل باالشتراك مع محمد لطفي.
وقال���ت دينا انها تعي���ش حالة من 
النشاط الفني املكثف، حيث تنتقل بن 
االستديوهات لالنتهاء من تصوير أعمالها، 
باالضافة الى مش���اركتها في إحياء عدد 

من االفراح.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
تضع الفنانة جنوى كرم اللمسات االخيرة 
على ألبومها الذي يتوقع ان يصدر في شهر 
مايو املقبل عن ش����ركة روتانا التي ستجدد 
الفنانة عقدها معها خالل ايام، حيث أجنزت 
شمس االغنية اللبنانية االسبوع املاضي بحسب 
معلوم����ات خاصة ب� »األنباء« تصوير غالف 
األلبوم بعدسة املصور دافيد عبداهلل وحتت 
إشراف املخرج يحيى سعادة. هذا وستصور 
الفنانة خالل ايام االغنية اخلاصة التي سيتزامن 
طرحها مع طرح األلبوم في السوق الغنائي.
وتتعامل الفنان����ة في األلبوم مع عدد من 
االس����ماء وهي: على صعيد الكلمة مع سليم 
عساف، نزار فرنسيس، ويتردد انه لن يكون 
لعماد شمس الدين أي أغنية في هذا االلبوم. 
أما على صعيد اللحن فتعاونت كرم مع رواد 
رعد، وسام األمير، جورج ماردورسيان، سليم 
عس����اف والتوزيع املوسيقي روجيه خوري 

ومحمد مصطفى وطوني عنقا.
وتفيد معلوم����ات خاصة ب� »األنباء« بأن 
شحرورة زحلة س����تضم في ألبومها أغنية 
حتمل عنوان »ضم القل����ب وتكاته«، وتقول 

كلماتها:
ع دقة قلبي وقلبك تعا منشي غندره

حلظ����ات احل����ب واوقات����و ال بتنباع وال 
بتنشرى

ه����ذا الى جانب أغنية »صك امللكية« التي 
كتبت كلماتها جنوى كرم نفسها واحلان وسام 
االمير، وقد نفى مدير اعمال الفنانة السيد طارق 
ابو جودة ل� »األنباء« ان تكون جنوى صورتها 
على طريقة الكليب كما كتبت وسائل االعالم. 

وأيضا سيضم االلبوم أغنية »طمعتك« كلمات 
نزار فرنس����يس واحلان رواد رعد، ويتردد 
ان االلبوم س����يضم أغنية حتمل عنوان »في 
قلب« جلورج ماردورس����يان و»آه يا زمن«، 
لكنها معلومات غير مؤكدة. وأيضا ستخوض 
جنوى كرم في االلبوم اجلديد جتربة اللهجة 
اللهجة البدوية كما مع أغنية »أبوس عينيك« 

من ألبومها االخير »خليني شوفك«.
من جهة اخرى نفى أبوجودة ل� »األنباء« 
ان تكون الفنانة جنوى كرم تلقت من املخرج 
عادل س����رحان اي عرض لدور بطولي لفيلم 
سينمائي شعبي يحضر له، وقد طرح فيه اسم 
كل من الفنانن عاصي احلالني وجنوى كرم، 
وقال ابو جودة: تربطنا عالقة وثيقة باملخرج 
عادل س����رحان لكن لم يطرح أقله حتى اآلن 
االم����ر معنا لكن لرمبا يحضر لعمل يجد فيه 
صورة جن����وى كرم وعندما يطرح املوضوع 

معنا سنبحث به.
من جانب آخر تزخر رزنامة جنوى كرم في 
الصيف باحلفالت الفنية، حيث وصلت حتى 
اليوم الى 14 حفلة ستقام بن لبنان وتونس 
وسورية خالل الفترة املمتدة بن »املونديال« 
والشهر الفضيل وهي بالطبع حفالت مت التوافق 
عليها مع »روتانا« التي ارتبطت معها الفنانة 

بعقد إدارة حفالت.
من جهة أخرى، وقع االختيار على جنوى 
كرم للقيام بحملة دعائية ملكافحة املخدرات 
من خالل إعالن مصور تتحدث فيه عن أخطار 
املخ����درات وآثارها الس����لبية، وذلك في إطار 
حمل����ة وزارة الداخلية اللبنانية ضد تعاطي 

املخدرات.

تشارك في عمل درامي كويتي لشهر رمضان

مروة محمد »عمشة في ديرة النسوان«
خالد حسين

كش���فت املمثلة الس���عودية م���روة محمد عن 
استعدادها خلوض جتربة درامية جديدة في الكويت 
الفترة القليلة املقبلة مع احد املنتجن الكبار لعرضها 
في شهر رمضان املقبل، مؤكدة اهمية االعمال الدرامية 
الكويتية التي تثري شاشات الفضائيات العربية 

خصوصا في الشهر الفضيل.
من جانب آخر انتهت مروة من تصوير سلسلة 
من األعمال الدرامية الكبيرة. لعل ابرزها مسلسل 
»أسوار 3« الذي يتابع جناحه املنقطع النظير بعدما 
حققه في اجلزأين االول والثاني. وفيه لعبت مروة 
دور »رمي« التي تتمتع بكل صفات الرومانس���ية 
وه���و دور مختلف عن معظم األدوار التي قدمتها 

سابقا.
واملسلسل يعالج القضايا االجتماعية وهموم 
احلياة لكن فيه جرعات خفيفة من احلب الذي يبعث 
على التفاؤل واألمل، وقد شارك فيه مجموعة كبيرة 
من جنوم السعودية واملمثلن منهم: تركي اليوسف 

وملياء طارق وطارق احلربي وغيرهم الكثير. وفي 
املسلسل تتعرف »رمي« على شاب يعمل في توصيل 
الطلب���ات الى املنازل، يدور حولها كي يوقعها في 

احلب وتدور األحداث الشائقة.
كذلك انته���ت املمثلة الس���عودية من تصوير 
املسلسل الكوميدي »الشبح« وهو العمل الكوميدي 
الثالث لها بعد »عمش���ة بنت عماش« و»عمش���ة 
في ديرة النس���وان« والذي س���يعرض على قناة 
»روتانا خليجية« قريبا، مؤكدة ان سبب قبولها 
لهذه االدوار الكوميدية بعد إصرار املنتجن عليها 
خلوض التجربة مرارا كونها متلك املؤهالت التمثيلية 

عالية املستوى.
يذكر أن محطة »ام بي س���ي« ستعرض قريبا 
مسلسل »عذاب« الذي لعبت فيه مروة دور البطولة، 
ومحطة »ام بي سي« كانت قد بدأت منذ أيام عرض 
 مسلس���ل »قلب أبيض« الذي ش���اركت فيه أيضا 
ب� 110 مشاهد، وهي تعتبر مشاركة مميزة لها الى 

جانب زمالئها في اخلليج.

.. في أحد أعمالها الفنية مع لطيفة املجرن وميساء مغربي

دينا

مروة محمد

يارا

يارا: غنائي باأللوان العربية 
ال يعني إهمالي لألغنية اللبنانية

أوضحت املطربة اللبنانية يارا أن ألبومها اخلليجي املقبل 
يتضمن 12 أغنية، اثنتان منها من نوع اخلليجي الكالس���يك، 
والباقية إيقاعية، وتتعاون في���ه مع امللحنن ناصر الصالح، 
وليد الش���امي، فايز الس���عيد، عبداهلل القعود، أحمد الهرمي، 
باإلضاف���ة إلى حلنن من ماجد املهندس األول خليجي والثاني 

مصري سيتضمنه األلبوم اللبناني املصري.
وكشفت يارا أن جناحها في الغناء اخلليجي جعلها تصمم 
أن تصدر كل عام ألبوما خليجيا وآخر بن اللبناني واملصري، 
مشيرة بحسب »ام بي سي نت« إلى أنها حاليا بصدد التحضير 
لثالثة ألبومات معا، ألبومها اخلليجي املنتظر وآخر بن اللبناني 
واملصري، وثالث يتضمن أغاني تراثية قدمية مجددة لم تفصح 

عنها، ألنها تفضل أن تترك ذلك مفاجأة.
وش���ددت الفنانة اللبنانية على أن غناءها باأللوان العربية 
األخرى ال يعني إهمالها األغنية اللبنانية التي توليها اهتماما 
كبيرا، فه���ي فنانة لبنانية، وانطلقت م���ن األغنية اللبنانية، 
وأغنياتها التي صدرت هذا العام تشهد على ذلك، كأغنية »وال 
يهمك« و»شفتو من بعيد« و»أول مرة« وكانت من أجنح األغنيات 

التي صدرت هذا العام.
ونفت الفنان���ة اللبنانية يارا أن تكون غنت دويتو »املوعد 
الضائع« الذي شاركت فيه مع الفنان راشد املاجد نكاية مبواطنها 
وائل كفوري، الذي كان من املقرر أن تشاركه غناء دويتو، لكن 

ذلك لم يتم ألسباب ال تعرفها وتعود إلى وائل نفسه.
وقالت يارا إن عالقة صداقة قوية تربطها بوائل كفوري ومع 
شقيقته وعائلته، مضيفة أن راشد املاجد اختارها لتغني معه 
دويتو »املوعد الضائع« من كلمات الشاعر ساري وأحلان أحمد 
الهرمي وتوزيع سيروس عيسى، على رغم أنه أول دويتو وأول 

كليب له في حياته.
وتابعت املطربة اللبنانية: وائل كفوري فنان ناجح، وال ميكن 
أن تكون اختياراته عن عبث، ويشرفني أن أشاركه دويتو، كما 
يش���رفني أن أغنى دويتو مع الفنان اإلماراتي فايز السعيد في 

عيد األم، فهو صديق عزيز ومخلص.


