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اختارت الغناء باللهجة الخليجية ألنها األقرب إلى قلبها

منى أمرشا: لست »ماكرة« والناس تعرف الصادق من الكاذب
مساره الفني كما يحب، ولقد اخترت هذا الطريق ألنه 
االقرب الى قلبي وك����ون لهجة جنوب املغرب قريبة 
من اخلليجي، فلم أجد صعوبة في غنائها، وأمتنى أن 

أكون ما ضريت باللهجة اخلليجية.

تجربة مهمة

وتابعت: هذه أول مرة أغني فيها مقدمة مسلس����ل 
درامي، وأعتقد انها جترب����ة مهمة مثل انتاج االلبوم 
والسينغل، وتساعد في انتشار الفنان، خصوصا ان 
املسلسل يعرض ملدة ثالثني حلقة، وهي فترة جيدة 

إلبراز صوت أي مطرب على الشاشة.
وأضافت: كذلك الڤيديو كليب مهم، والبد ان يختار 
أي مطرب أغنية أو اثنتني من ألبومه لتصويرها حتى 
يتعرف الناس على عمله، مؤكدة انها تدقق في اختيار 
االغنيات التي تصورها، وذلك مبساعدة شركة انتاجها 

»بالتينوم ريكوردز«.
وعن سبب وصفها باملغرورة، قالت: ال أعلم، لكن من 
جانبي ال ألبس ثوب الغرور وال املكر، ألن الناس باتت 
ذكية وتعرف الصادق من الكاذب، مشددة على انها ال تفكر في التمثيل 

وال التقدمي في الوقت الراهن، وتركز فقط في الغناء حتى ال تتوه.
يذكر ان مسلسل »احلب الذي كان« من بطولة أسرة املنصور ويشاركهم 

نخبة من أملع النجوم، وتقول بعض كلمات املقدمة الغنائية:
أحباب���ه يتع���ب  هالزم���ن  غري���ب  واهلل 

م���ا ذقنا ف���ي يوم الفرح وش���نهي أس���بابك
نركض وراه يصل وعس���ى يرضى يفج بابه

دخيل���ك يا زم���ن تعبن���ا ما نتحم���ل عذابك

صعب����ة علي، خصوصا انني تعلمتها من����ذ بداية دخولي الى الفن عن 
طريق برنامج »البوم« الذي بث على شاشة »أم.بي.سي«، فلقد أتقنتها 
من خالل تعاملي مع زميالئي اخلليجيني في البرنامج، مش����يرة الى ان 
غناءها باخلليجي لن ينس����يها أن تهتم بلهجة بلدها، لكنها ترجئ هذا 
االمر حتى جتد االغنية املناسبة التي تفرض نفسها وتخدم لهجة بلدها 

بالشكل الصحيح.
وحول اجتاه الفنانني العرب للغن����اء باللهجة اخلليجية، قالت: انا 
ال أعلق على أي فنان فلكل منا ش����خصيته املستقلة ويعلم كيف يرسم 

عبدالحميد الخطيب
أكد الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة انه اختار الفنانة 
املغربية منى أمرشا لغناء مقدمة مسلسل »احلب الذي 
كان«، ألن العمل رومانسي ويحتاج الى صوتها القوي 
املليء باالحساس، مشددا على ان املقدمة ستكون نقلة 
نوعية بالنسبة له، خصوصا ان العمل سيعرض على 
اكثر من فضائية خالل شهر رمضان املبارك. جاء ذلك 
خالل املؤمتر الصحافي الذي أقيم مساء امس االول في 
مطعم الصنوب����ر وحضره الى جانب اخلليفة الفنان 
القدير منصور املنصور ومحمد املنصور ونخبة من 
االعالميني واحملط����ات الفضائية واداره الزميل نايف 

الشمري.

أسرة المنصور

وأضاف اخلليف����ة قائال: أراهن على جناح »احلب 
الذي كان«، السيما ان املشاركني فيه هم نخبة من أملع 
النجوم في مقدمتهم أسرة املنصور أصحاب التاريخ 
الفني املعروف، ملمحا الى انه كان بصدد التعاون مع 

أمرش����ا في عمل درامي آخر، لكن الشركة املنتجة لهذا العمل قررت أن 
تكون املقدمة عبارة عن موسيقى فقط بدون غناء.

أما الفنان القدير منصور املنصور فأكد أن صوت منى امرشا الطربي 
كان احد اس����باب املوافقة على مشاركتها في املسلسل بعد شعور فريق 
العمل بأنها س����تضيف للعمل الذي حلن مقدمته عادل الفرحان ووزعه 

محمد الشطي، متمنيا ان ينال العمل رضاء اجلمهور.
من جانبها، عبرت امرشا عن سعادتها لتواجدها في الكويت واملشاركة 
ف����ي عمل به أفضل املمثل����ني الكبار، وقالت: اللهجة اخلليجية ليس����ت 

الفنان القدير منصور املنصور والشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ومنى أمرشا والزميل نايف الشمري أثناء املؤمتر الصحافي

جومانا مراد

نيللي مقدسي

جومانا مع 7 نساء  في »بسال«

نيللي مقدسي: »يا دادا«

بيروت ندي مفرج سعيد 
اختارت إدارة املهرجان الدولي لفيلم »املرأة بسال« الفنانة السورية 
جومانا مراد للمش����اركة كعضوة بلجنة التحكيم املكونة من س����بع 
شخصيات نسائية ومن سبع دول عاملية لدورتها الرابعة في اململكة 
املغربية، وتلقت الفنانة جومانا الدعوة للعالقة املتبادلة ما بني السينما 
املغربية وحب الشعب املغربي للنجاحات التي يحققها الفيلم املصري، 
والواقع الذي ترصده الس����ينما املصرية على واقع املرأة العربية وما 
قدمت����ه النجمة جومانا من جناحات على صعيد الس����ينما من ادوار 
تعن����ى باملرأة وواقعها. هذا وتقام الدورة الرابعة ملهرجان فيلم املرأة 
بس����ال بالتعاون مع املركز الس����ينمائي املغربي وحتت رعاية سامية 
من سمو امللك محمد السادس. من جانب آخر تواصل الفنانة جومانا 
مراد بطولتها في املسلسل املصري »شاهد إثبات« الذي يحمل العديد 
من التفاصيل املهمة واملشوقة من إخراج محمد الرشيدي وسيناريو 
فداء الشندويلي، بعدما انتهت مؤخرا من تصوير بطولتها في »رجال 

مطلوبني» واجلزء األخير من املسلسل الشهير »باب احلارة«.

بيروت ـ بولين فاضل
انتهت الفنانة نيللي مقدسي من تسجيل اغنية جديدة بعنوان 
»يا دادا« ستطرحها في شهر يونيو املقبل وهي تنتمي الى اللون 
البدوي، ومن كلمات الش���اعر صفوح شغالة وأحلان زياد برجي، 
وتق���ول نيللي انها تعود من خالل ه���ذه االغنية الى اللون الذي 
عرفت به في بداياتها وحتديدا في اغنيتي »شوف العني« و»شبكي 

شانوما« ولكن بتوزيع موسيقي مختلف وروح جديدة.
الى ذلك تتجه نيللي الى جتديد بعض اغنيات الفنانة سميرة 
توفيق وضمها في ألبوم واحد تكرميا لهذه الفنان القديرة ولفنها 
وصوتها بش���كل خ���اص ولالغنية البدوية بش���كل عام على حد 

قولها.

)متين غوزال(منى أمرشا

ممثل »طلته« حلوة عالشاشة 
بس عيبه الوحي���د انه مخارج 
احلروف عنده مو واضحة هاأليام 
منغث انه املنتجني ما يعطونه 
أدوار البطولة في أعمالهم.. معاهم 

حق ألنه بدلياتك وايد!

ممثلة خليجية بعدما »مرمرت« 
العاملني ف���ي إدارة إنتاج عملها 
اليديد هاأليام قاعدة تذم بالفندق 
اللي كانت مقيمة فيه بعد ما درت 
انه منتج العمل استغنى عنها.. 

بوطبيع ما ييوز من طبعه!

بدليات ذم
دكتور عربي مدة تعاقده مع 
معهد املسرح انتهت من مارس 
املاضي، ما ندري ليش اسمه 
موجود ف���ي جدول اختبارات 
الطلبة للفصل الدراسي الثاني.. 

سؤال بحاجة إلجابة!

اختبارات


