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ممثلة مغمورة »مرمرت« مخرج 22
عملها اليديد بعدما عصبت عليه انه 
عدد مشاهدها اللي أكثر من 50 مشهد 
قليلة في حقهــا ألنهــا جنمــة مثــل 
ما تقول.. الشرهة على اللي توسطلچ 

انچ تشتغلني بهالعمل!

نجمة
برنامج »الفنر« اللي تبثه محطة 
كويت FM بحاجة الى مادة خفيفة 
ماشــــية مع اجــــواء برامج احملطة 
علشان ما يتطنزون عليها املستمعني 
باتصاالتهم مثل ما صار في احللقة 

املاضية.. ومنا للمسؤولني!

الفنر
دكتـــورة في معهد املســـرح 
تالشت أمانيها في منصب العمادة 
بعد ما قالت للجنة االختيار اللي 
قابلتها انـــه آرثر ميلر من رواد 
عصـــر النهضة في املســـرح.. 

خووش دكتورة!

النهضة

نواف النجم مستهتر ومطفوق
بعد نجاح »بوسارة في العمارة«

نواف النجم

خالد السويدان
انتهى الفنان الشاب نواف النجم من تصوير مسلسل »حيتان 
وذئاب« تأليف حمد بدر واخراج شعالن الدباس وبطولة جاسم 
النبهان، صالح املال، إلهام الفضالة، مشــــاري البالم، باالضافة 

الى مسلسل »اخوان مرمي«.
»األنباء« التقت النجم الذي حتدث عن مشاركته في هذين 
العملني قائال: سعيد ملشاركتي في مسلسلني اعتبرهما من ابرز 
االعمال التي ستعرض في شهر رمضان املقبل وامتنى ان يناال 
رضا اجلميع الن كل عمل منهما فيه حبكة وفكرة مختلفة عن 
اآلخر، فمسلسل »اخوان مرمي« تاريخي يتكلم عن حقبة معينة 
من تاريخ الكويت القدمي باالضافة الى العالقات االجتماعية في 
الســــابق كيف كانت وكيف كان الناس يتعاملون مع بعضهم 
البعض، اما في »حيتان وذئاب« فهو مسلســــل حديث اجسد 
فيه شــــخصية »فهد« الشاب املستهتر واملطفوق مثل ما نقول 
بالكويتي وهو الشــــخص غير املبالي في قراراته وهي نوعا 
ما شــــخصية اول مرة اجسدها ولالمانة متخوف من ردة فعل 
املشــــاهد ألني دائما احاول ان اكون حريصا في كل دور اقدمه 
ولكــــن انا مقتنع بان الفنان يجب عليه ان يقدم جميع االدوار 
وكل الشخصيات لكي يكن فنانا شامال وغير منحصر في ادوار 
معينة. وفي اخلتام اشكر كل من ساندني ووقف معي والشكر 
موصول للفنان طارق العلي الذي اشــــارك معه في مسرحية 
»ابوســــارة في العمارة« خاصة بعد اجلوالت في دول اخلليج 

والتي القت جناحا كبيرا.

نانسي عجرم

يلدا »ضيفة شرف« داود حسين في رمضان
تصل الديرة اليوم للمشاركة في عملين دراميين

نانسي: لست مستعدة لتحمل مخاطرة التمثيل
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

تضع الفنانة نانســـي عجرم اللمســـات 
االخيـــرة على ألبومها املقبـــل الذي تنتجه 
بنفسها وستوزعه شركة ميلودي، وكانت 
نانسي انتهت من تصوير فوتوسيشن غالف 
األلبوم اجلديد بعدسة املصور روجيه مكرزل، 
وبحسب معلومات خاصة بـ »األنباء« سيضم 
االلبوم أغنيتني من أحلان سمير صفير اضافة 
الـــى اغنيات لبنانيـــة ومصرية وخليجية 
وبأساليب موســـيقية مختلفة تتنوع بني 
اللون الشعبي والطربي واحلديث لكن بتوزيع 
غربي، واحدى اغنيات سمير صفير هي كلمات 
نزار فرنسيس وتتناول في موضوعها عالقة 
نانســـي بأهلها ويقول مطلع األغنية: »من 
غفوة عينـــي ندهني صوت بحبو، أخدتني 
احلنية وسهرت الليل بقربو، وصار يجوا ع 
بالي، غالية وغالي، عرفت قيمة حالي عندن 

وعرفت شو تعبوا«. 
هذا ويتوقع ان يضم االلبوم ايضا أغنية 
»شو واثق بحالو« التي كانت غنتها نانسي 
في برنامج »املايسترو« في رمضان املاضي، 
وهي أغنية شـــعبية للملحن سليم سالمة 
وهي من توزيع هادي شرارة الذي كان اقترح 
على نانســـي وضع جزء بسيط من حوار 
االعـــالمي نيشان معهـا في البرنامج عندما 
طلــــــب منها أن تغني مقطعـــا من األغنية 
وقد رحبت نانســـي بالفكرة ومت تنفيذها، 
من هنا فان اطاللة نيشــــــان في كليب مع 
نانسي ستقتصر فقــط على الصــوت وليــس 

الصــورة.
كما سيضم االلبوم أغنية حتمل عنوان 
»أسعد اهلل مساك« وهي باللهجة السعودية 
من أحلان امللحن السعودي صالح الشهري 
ومن كلمات الشاعر االمير محمد العبداهلل 
الفيصل، وكان الشـــهري التقى نانسي في 
بيروت، حيث اعتبر امللحن ان العمل املشترك 
تأكيد على ان صوت نانسي من اجمل االصوات 

النسائية، ويقول مطلع االغنية:
أسعد اهلل مساك

ياللي ملكني هواك
يا أغلى من حياتي
وشهي حياتي بالك

هذا وسيضم االلبوم أغاني »سلمولي عليه« 
التي كانت ثمرة أول تعاون مع أرابيكا ميوزيك 
اضافة الى أغنيتي امتى أشوفك واحلب محدش 
منعه، مع االشارة الى ان االعمال الثالثة كتب 

كلماتها نبيل خلف ووزعها وليد سعد. 
هذا وتواجد في بيروت االســـبوع املاضي 
امللحن املصري محمد رحيم الذي أجنز ثالثة 
أعمـــال حلنية للفنانة نانســـي عجرم ومنها 
أغنيتان توقع رحيم في دردشة مع »األنباء« 
أن تلقيا رواجا كبيرا في احلفالت والسهرات 
ويقول الفنان وامللحن أنه قدم في العملني حلنا 
موسيقيا لم ينجز من قبل في الساحة الغنائية، 
وتوزع تعاون رحيم مع الفنانة نانسي عجرم 
كاآلتي: أغنية »عيني عليك« وهي كلمات اكرام 
العاصي أما التوزيع لتميم، وكذلك أغنية »أوكي« 
كلمات محمد جمعة وتوزيع متيم، وأغنية »في 
حاجات تنحب«، وكانت نانسي صورت مع ليلى 
كنعان منذ ايام الكليب اخلاص الذي سيتزامن 

عرضه على الشاشات مع طرح االلبوم.
من جهة اخرى أكد مدير اعمال نانسي جيجي 
المارا ان نانسي لن تدخل السينما بعد أن كان 
صرح املنتج محمد ياسني عن اتفاق شفهي معها 
لعمل ســـينمائي متثيلي يحمل توقيع شركة 
انتاجه الســـينمائية التي افتتحها حديثا وقد 
أشار محمد ياسني الى ان يوسف املعاطي بدأ 
فعليا كتابة العمل، لكن اجابة نانسي جاءت: 
رغـــم أنها على ثقة كبيرة بخبرة ياســـني في 
املجال الفني اال انهـــا تركز في الوقت احلالي 
على الغناء فقط، ألنها ليست مستعدة لتحمل 
مخاطرة جتربة التمثيل، خصوصا أنها ستخسر 
كثيرا اذا لم توفق في هذه اخلطوة، لذا البد أن 

تدرسها جيدا في البداية.

»األنباء« تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

يلدا

النجم داود حسني

عبدالحميد الخطيب
تصل الفنانـــة املتألقة يلدا اليوم الى الديرة وذلك للمشـــاركة في عملني 
دراميني لشـــهر رمضان املقبل حيث قالت لـ »األنباء«: ســـعيدة بعودتي الى 
الكويت بعـــد تواجدي فيها الفترة املاضية لتصوير حلقاتي في املسلســـل 
البحريني »قصة هوانا« الذي سيعرض على »ام. بي. سي« في شهر رمضان 
املقبل واشارك فيه مع نخبة من أملع النجوم منهم: خالد أمني، هدى ابراهيم، 
عبداهلل بهمن وآخرون، واملسلسل يناقش مجموعة من القصص الرومانسية 

من خالل حلقات منفصلة متصلة.
واضافت: حضرت الى الكويت احلبيبة ألشارك جنم الكوميديا داود حسني 
في مسلسله اجلديد كضيفة شرف، مؤكدة ان مشاركة بوحسني في أي عمل 
فنـــي فرصة جميلة واضافة لها ألنه فنان صاحب تاريخ طويل وله جمهور 
منتشر في الوطن العربي كله، مشـــددة في الوقت نفسه على ان مشاركتها 
كضيفة شرف في األعمال الفنية تكون حسب معايير محددة وضعتها حتى 

ال تضر مبشوارها الفني.

نجوم كبار

وتابعت: كما ســـأقوم بدور البطولة في احد األعمـــال الدرامية الكويتية 
سأعلن عن تفاصيله الكاملة قريبا، مشيرة الى انها ليست غريبة عن الدراما 
الكويتية حيث شاركت جنومها الكبار في أعمال فنية نالت اعجاب اجلمهور 
وقالت: يجـــب على الفنان ان يختار الدور املناســـب له والذي يترك بصمة 

عند الناس.
وبسؤالها عن سبب تخليها عن مبدأ املشاركة في عمل أو اثنني هذا العام 
أكدت يلدا انها الزالت مصممة على اتباع النهج الذي اتخذته لنفســـها حتى 
تتجنب تكرار نفســـها أو ان ميلها اجلمهور مشـــددة على ان هذا املبدأ وليد 
قناعة بداخلها بأن التركيز في عمل أو اثنني يكون أفضل ألدائها ولتواجدها 
الفني، وملمحة الى ان مشاركاتها هذا العام مقننة، وانها مقتنعة بكل األدوار 

التي شاركت أو ستشارك بها.

اعجاب الناس

واضافت قائلة: الدراما الكويتية تتحدث عن نفسها وأقوى وأكبر االنتاجات 
كويتية وتواجدها قوي خصوصا في شهر رمضان السيما انها تطرح قضايا 
حتظى بإعجاب الناس ومتابعيها في جميع الدول العربية لذلك ال تخلو قناة 

فضائية من أحد األعمال الدرامية الكويتية.
وعن الســـينما أشارت الى ان العمل بالســـينما أحد طموحاتها لكن إذا ما 
توافرت األجواء املناســـبة لصناعة فيلم ســـينمائي طويل يضاهي األعمال 
املصريـــة واألميركية، ملمحة الى ان صناعة الســـينما موجودة في اخلليج 
لكنها حتتاج فقط الى دعم خصوصا ان هناك مواهب وطاقات فنية بإمكانها 

ان تنافس األسماء العاملية.


