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الممثلة السعودية
 مروى محمد

ميسم نحاس

دنيا عبدالعزيز

لورا خليل

مع ميساء ولطيفة املجرن في »أسوار 2«

سافرت إلى تركيا بهدف االستجمام وليس الزواج

ميسم نحاس في كليب جديد برفقة خطيبها

عملية جراحية لدنيا عبدالعزيز

نفت الفنانة ميسم نحاس ما 
أشيع مؤخرا حول زواجها املدني 
في تركيا علما انها سافرت أخيرا 
إلى اسطنبول برفقة خطيبها 
د.مجد معوض بهدف االستجمام 
وليس لالرتباط، مؤكدة أنها لن 
تنفي خبر زواجها إذا صح األمر، 

لكن زفافها أصبح وشيكا.
من جانب آخر تصور نحاس 
كليبا جدي���دا ألغنية »بحبك« 
التي القت رواج���ا كبيرا على 
أثير اإلذاعات، اليوم، حتت إدارة 
املخرج إيلي سمعان، وهي املرة 
األولى الت���ي تتعاون فيها مع 
سمعان، علما أن هذا األخير هو 
مخرج إعالنات، وقد قدم لها فكرة 
مميزة. فكرة العمل تدور حول 
قصة عاملية ترجمت من خالل 
أفالم عديدة، لكن املخرج ينفذها 
بأسلوبه الشيق واملعاصر. ويتم 
التصوي���ر في صوفر - لبنان 
ف���ي بيت قدمي، وسيش���اركها 
البطول���ة خطيبها مجد، وهي 
املرة األولى التي يظهر فيها في 
عمل تصويري، علما أن األغنية 

من كلماته وأحلانه. 

الش���ابة دنيا  الفنان���ة  أج���رت 
عبدالعزيز عملية جراحية في عينيها، 
داخل مستش���فى السالم الدولي في 
املعادي، وذلك بعد أن حصلت على 
إجازة م���ن تصوير مش���اهدها في 
مسلسل »أغلى من حياتي« الذي يقوم 
ببطولته محمد فؤاد. ومن املقرر ان 
متكث دنيا في املستشفى عدة أيام 
حتى يس���مح لها األطباء باخلروج 
وتالزمها والدتها في املستشفى، وفور 
خروجها تستأنف دنيا التصوير في 
املسلس���ل خاصة ان املخرج اضطر 
للموافقة على إجازة دنيا بعد أن أكدت 
له ان العملي���ة خطيرة وال حتتمل 
التأجيل. وجتسد دنيا في املسلسل 
شخصية فتاة شعبية تقع في غرام 
محم���د فؤاد وتط���ارده خالل عمله 
حتى يتزوجها، ويشارك فيه محمد 
الشقنقيري ومحمد لطفي وتأليف 
تامر عبداملنع���م، وإخراج مصطفى 

الشال.

مروى لـ »األنباء«: انتظروني مع »الشبح«
مفرح الشمري

أكدت املمثلة السعودية مروى محمد بعد عودتها الى 
دبي قادمة من بيروت مساء أول من امس ان مشكلتها 
مع املنتج نايف الراشد تناولتها الصحافة بشيء من 
اإلثارة وأعطتها أكبر من حجمها خاصة انها استفادت 
من هذه التجربة كثيرا في مواصلة مش���وارها الفني 

دون عراقيل.
وأضاف���ت في اتصال هاتف���ي أجرته مع »األنباء« 
قائلة: رّب ضارة نافعة، فبعد ماحدث مع املنتج نايف 
الراشد جاءني العديد من العروض من منتجني كويتيني 
يرغبون في التعامل معي وال أريد أن أفصح عن أسماء 
أولئك املنتجني ولكن الضرر الذي حلق بي من الراشد 
كانت نتيجته العكس حيث سأطل على املشاهدين من 
خ���الل أعمال كويتية درامية في الفترة املقبلة ألثبت 
للجميع انني إنسانة ال تبحث عن املشاكل ومايهمها 
هو مواصلة مسيرتها الفنية وتقدمي األفضل جلمهورها 

الذي وقف معي مع بداية دخولي للفن.
وبخصوص عملها مع التلفزيون السعودي ذكرت 
مروى انها ستدخل التصوير خالل األيام املقبلة لتصوير 
دورها في عمل كوميدي من مسلسالت »الست كوم« 
بعنوان »فينك« يش���اركها في بطولته عدد من جنوم 
الساحة السعودية وسيعرض في شهر رمضان املقبل 

حصريا على التلفزيون السعودي.
أما عن أعمالها اجلاه���زة للعرض فقالت: انتهيت 
من تصوير مجموعة من األعمال الدرامية والكوميدية 
مثل »أسوار 3« و»الشبح« الذي سيعرض على شاشة 
»روتان���ا خليجية« خالل األيام املقبلة، باإلضافة الى 
مشاركتي في مسلسل »قلب أبيض« الذي تعرضه اآلن 
شاشة ال� mbc وتشارك فيه نخبة من جنوم اخلليج 
مثل زهرة عرفات وهيفاء حسني وليلى السلمان وتركي 

اليوسف.

أكدت أن الصحافة أعطت مشكلتها مع الراشد أكبر من حجمها

لورا خليل: »روتانا« لم تدعم ألبومي فتركتها!
أكدت أن الفنان هو الذي يجلب المشاكل لنفسه

»الموركس دور« خارج الـ »LBC« وكازينو لبنان 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
يقام في 10 اجلاري حفل جائزة »املوركس دور« 
 الت����ي حتتفي بعيدها العاش����ر لكن خ����ارج عباءة
 ال� »LBC« احملطة التي واكب����ت انطالقتها األولى، 
 وللمرة األولى منذ س����نوات عشر ستحتضن قناة
 ال����� »أم تي في« احلدث الذي س����يقام أيضا للمرة 
األولى في الهواء الطلق في مجمع »أدة س����اند«، إذ 
كان كازينو لبنان قد احتضن احلفل لسنوات طويلة 

بيد أنه رفض احتضان احلفل لهذا العام.
وقد كش����ف مؤسس����ا احلفل الطبيبان حلو عن 
أسماء أعضاء جلان احلكم املقسمة إلى قسمني منها 
اللجنة املوسيقية واللجنة الدرامية، وأعضاء اللجنة 
املوس����يقية: الفنان الكبير وديع الصافي، السيدة 
زلفا بويز رئيس����ة جلنة مهرجان����ات زوق مكايل، 
استاذة املوسيقى والغناء عايدة شلهوب، الشاعرة 
باسمة بطولي، الكاتبة واإلعالمية رميا جنم، املخرج 
كميل طانيوس، اإلعالمية رميا جنيم، الصحافية مي 
زيادة، املايس����ترو إيلي العليا، واملؤلف املوسيقي 

جوزف خليفة.
أما أعضاء اللجنة الدرامية: نقيب املمثلني جان 
قسيس، املمثلة كارمن لبس، املمثل املخضرم محمود 
سعيد، املخرجة نادين لبكي، الكاتب املسرحي واملمثل 
كميل سالمة، املخرج السينمائي بهيج حجيج، املمثل 
بيار داغر، الكاتب مروان العبد، ومن املغرب املمثلة 
واإلعالمية ميساء املغربي.  احلفل سيحضره العديد 
من الشخصيات الفنية والسياسية وسيعرض على 
شاشة ال� »أم تي في« مباشرة وقد سمح لكاميرات 
املصورين بالتواجد على السجادة احلمراء وبعشر 

دقائق تصوير فقط داخل احلفل.
وكان مت ترشيح العديد من األسماء الفنية العربية 
للمنافسة على اجلائزة ونورد األسماء املنافسة وهي 
على صعيد الغناء بني أفضل أغنية عربية وأفضل مغن 
عربي )أنثى ورجل(: ماجد املهندس، كاظم الساهر، 
شيرين، هشام عباس، أصالة، شذى حسون، رضا 
العبداهلل، أماني السويسي، أحالم، آمال ماهر، أنغام، 
أسماء املنور، نوال الكويتية، رويدا عطية، لطيفة، 
عبداهلل الرويشد، عبداملجيد عبداهلل، عمرو دياب، 
أحمد الشريف، هاني شاكر، حسني اجلسمي، نبيل 

شعيل، راشد املاجد وصابر الرباعي. 

وعن فئة التمثيل العربية: غادة عبد الرازق، هند 
صبري، الهام ش����اهني، ليلى عل����وي، مي عزالدين، 
منى شلبي، منى واصف، منى زكي، نادية اجلندي، 
يسرا، س����الف معمار، محمود حمدي، تيم حسن، 
كرمي عبدالعزيز، خالد أبوالنجا، هشام سليم، عزت 
ابوعوف، باسل خياط، هاني سالمة، أحمد عز، بسام 

كوسا، أحمد السقا وأحمد حلمي.
وكان العديد من األسماء الفنية اللبنانية رفضت 
املش����اركة في املنافسة للحصول على اجلائزة بدءا 
باملمثلة ورد اخلال التي أكدت أنها مش����بوهة، وقد 
رفضت منحها جائزة العام املاضي عن دورها مبسلسل 
»اسمهان« الذي جسدت فيه دور والدة املطربة اسمهان 
األطرش، النها علمت قبل توزيع اجلوائز بأس����ماء 
الفائزين وأدركت ان عمليات التصويت التي كانت 
ومازالت جارية ال معنى لها ولذا رفضت االمر وطلبت 
عدم ذكر اسمها وقررت مقاطعة هذه جوائز املوريكس 
دور بشكل نهائي. كما اعتكف تضامنا معها شقيقها 
يوسف اخلال الذي كشف أن أحد األشخاص من محطة 
ال� »أم تي في« اتصل به للتوسط ليعود عن قراره 
لكنه رفض، وأتت تصريحات لكبار النجوم ومنهم 
أسامة الرحباني الذي أكد أنه سيشتكيهم إذا رشحوا 
اسمه، وجنوى كرم التي قالت في أكثر من تصريح: 
ال أري����د املوركس دور ألنه مهرجان غير عادل، كما 
ان جورج وس����وف لم يحضر العام املاضي لتسلم 
جائزته، وامللحن سمير صفير هدد منذ أيام مبقاضاة 
املوركس إن ذكروا اسمه وأطلق على اجلائزة اسم 
ال� »بيركس دور«. أما املخرج إيلي معلوف فأكد أنه 
يرفض أن يتم ترشيح مسلس����الته الدرامية لنيل 
اجلائزة رغم انها األقوى للفوز »ش����يء من القوة« 
»وسقوط امرأة« وبرر اعتكافه ألسباب عدة منها عدم 
احترام أصحاب اجلائزة للدراما اللبنانية واملنتجني 
اللبنانيني، وانتقد الكيفية التي وضعوهم بها العام 
الفائت )قد فاز بجائزة أفضل مخرج تلفزيوني درامي 
لبناني عن املسلس����ل اللبناني »ورود ممزقة«( في 
آخر الصالة مع ميش����ال تابت وكارمن لبس وفادي 
ابراهيم، ليضعوا ف����ي املقدمة جماعة الرقص، وإذ 
نفى معلوف ما يتردد عن انه تعرض للضغوط من 
قبل ال� »أل بي س����ي« لالنسحاب كون احلفل انتقل 

الى »أم تي في«.

بيروت ـ بولين فاضل
لم تدع لورا خليل يوما انها 
بلغت النجومية أو انها في مصاف 
جنمات جيلها، بل لطاملا رددت 
أنها حتب الفن كثيرا ومتارسه 
من باب الهواية ليس اكثر االمر 
الذي جعلها تارة حتت االضواء 
ملواكبة اعمالها الفنية اجلديدة، 
وتارة اخرى ف���ي حالة ابتعاد 
وكأنها تركت الفن وتفرغت كليا 
لعائلتها، امله���م ان لورا عائدة 
اليوم بأغنية جديدة متهد أللبوم 
كامل وتنبئ بحركة نشطة لها 

من اآلن فصاعدا.
غياب��ك ع��ن الس��احة الفنية 
من��ذ فترة ت��رك انطباع��ا بأنك 
اعتزل��ت الفن وتفرغ��ت للعائلة. 
اال ان طرحك اليوم اغنية جديدة 
في االس��واق ج��اء ليخالف هذا 
االنطب��اع، ماذا تقول��ن في هذا 

الصدد؟
الغناء هواي���ة أحبها كثيرا 
وال ميك���ن ان أبتع���د عنها ما 
دمت متفقة مع زوجي على هذا 
االمر، ال ش���ك ان العائلة أخذت 
مني الكثير من الوقت لكني لم 
أفكر يوما بالتوقف عن الغناء 
وحتى عندما كنت حامال أحييت 

احلفالت.
االطالل��ة عل��ى الس��احة في 
تض��ر  أال  متباع��دة  فت��رات 

بالفنان؟
طبعا تضر، أنا أضطررت بعد 
الزواج الى أن أبتعد لكن من اآلن 
فصاعدا لن يكون هناك ابتعاد 
عن الساحة، خصوصا اني وقعت 
مع ش����ركة جديدة هي »يال فن 
والعانود بروداكشن« وأنا عائدة 

معها بألبوم جميل جدا.
ملاذا تركت شركة »روتانا«؟

آخ���ر ألبوم ص���در لي عن 
»روتان���ا« كان من���ذ س���نتني 
وبعنوان »حكاية« لكن قلة من 
الناس عرف���ت بصدوره لكون 
»روتان���ا« لم تدعم���ه أبدا ولم 

تصور منه أي اغنية.
يعني العمل احترق؟

نعم احترق رغم انه يحوي 
اغني���ات رائعة. »ي���ا ضيعان 

التعب«.
أال تفكرين بإحياء اغنياته؟

رمبا الحقا، اما اليوم فأريد 
االهتمام بألبومي اجلديد، طرحت 
اخيرا اغنية منف���ردة بعنوان 
»وينك يا مس���افر« وبعد فترة 
ستصدر لي اغنية اخرى، وهذه 

هي خطتي مع الشركة.

ماذا تقولن اليوم عن ش��ركة 
»روتانا«؟

كان في ع���داد »روتانا« 150 
فنانا »مش ملحقني عليها«، اثناء 
آخر زيارة لي للش���ركة علمت 
الفنانني اضحى سبعة  ان عدد 
واربعني فعسى ان يقدرهم اهلل 

على االهتمام بهم كما يجب.
كم مدة عقدك مع ش��ركة »يال 

فن والعانود بروداكشن«؟
خمس سنوات.

اال تخاف��ن ان تتلق��ي منه��ا 
الوع��ود م��ن دون ترجمتها على 

االرض؟
انا و»عان���ود« اصدقاء منذ 
عشرين سنة اي منذ بدأت الغناء 
وما يربطني بها ليس اوراقا وامنا 

كالم ثقة.
ماذا تطلبن من الشركة؟

اقل���ه ان تصور ل���ي ثالثة 
كليبات في السنة.

وفي حال لم تفعل؟
ملاذا أضع االحتمال الس���يئ 

امامي؟!
ه��ل ميك��ن ان تنتج��ي على 
حسابك اخلاص في حال قصرت 

معك الشركة؟
ممكن، أنا قادرة على ذلك.

ما موقف زوجك من املوضوع 
وهل يقبل ان تنتجي بنفسك؟

زوج���ي يحب الف���ن كثيرا 
ويشجعني على االستمرار فيه 
لكوني املك صوتا جميال وهو 
يقول لي دوم���ا »اذا انت بدك 

توقفي ملني تركت الساحة«.
لك��ن قليل��ن م��ن الرج��ال 
يشجعون زوجاتهم الفنانات على 

االستمرار في مجال الفن؟
انا نفسي تفاجأت  صحيح، 
اذا  أني  اعتق���د  بزوجي وكنت 
تزوجت سأترك الفن الن زوجي 
سيعارض اس���تمراري في هذا 

املجال.
لك��ن اج��واء الف��ن ليس��ت 
مشجعة هذه االيام ونسمع كثيرا 
عن مش��اكل وح��االت طالق في 

اوساط الفنانن..
)مقاطع���ة( الفنان هو الذي 
يجلب املشاكل لنفسه وانا بعيدة 

جدا عن املشاكل.
اي لون من األغاني حتبن؟

انا ملعت في اللون البدوي 
واذكر ان اغنيتي »موفق حبيب 
الرحيل« نالتا  الروح« و»قبل 
الكثير من النجاح، انا اخطأت 
كثيرا لكوني لم اكمل في اللون 

البدوي الذي بدأت فيه.

 بعد انسحاب كثير من األسماء المرشحة

أعضاء جلنة التحكيم


