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بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات عن التعاون الفني

»ال ثالث« تجمع فنان العرب محمد عبده
 وأنور عبداهلل وعبداللطيف البناي

مفرح الشمري
بعد غي���اب دام اكثر من 10 
س���نوات يعود فن���ان العرب 
محمد عبده للتعاون مع امللحن 
الكبير انور عبداهلل والشاعر 
البناي  املخضرم عبداللطيف 
من خالل اغنية »ال ثالث« التي 
سيطرحها في ألبومه املقبل بعد 
ان انته���ى امللحن الكبير انور 
عبداهلل من تلحينها ليتسنى 
تس���جيلها في غضون االيام 

املقبلة بالقاهرة.
الذي  التعاون  ويأتي ه���ذا 
يترقبه جمه���ور فنان العرب 
بعد النجاحات التي حققها مع 
امللحن انور عبداهلل من خالل 
اغنية »يكفيك انك شفتها« من 
كلمات الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم وتغنى بها فنان العرب 
اواخر التسعينيات في مهرجان 
»هال فبراير« حيث القت االغنية 
جناحا كبيرا لكلماتها اجلميلة 
وحلنها الذي اليزال محفورا في 

قلوب عشاقه.
كما تعاون سابقا مع الشاعر 
البناي  املخضرم عبداللطيف 
م���ن خ���الل اغنيت���ن االولى 
كانت في عام 1987 وهي »هال 
الذي طرحها  الغالي«  بالطيب 
في ألبومه »خواف« وكانت من 
أحلان املوسيقار محمد شفيق 
وحققت شهرة كبيرة في الوطن 

العربي.
واما االغنية الثانية فكانت 
في عام 1989 بعنوان »انا وانتي« 
التي طرحه���ا فنان العرب في 
ألبوم »ارفض املسافة« وتصدى 
بنفس���ه لتلحينه���ا لكلماتها 
الرومانسية اجلميلة، خاصة 
ان هاتن االغنيتن اللتن كتبهما 
البناي مطلوبت���ان في جميع 
حفالت فنان العرب سواء في 

اخلليج او الوطن العربي.
من جانبه عب�ر البن���������اي 
ل���� »األنب���اء« عن س���عادته 
بالتعاون اجلديد الذي يجمعه 

بن راشد آل مكتوم.
اجلدير بالذكر ان فنان العرب 
محمد عبده انتهى قبل ايام من 
تركيب صوته على اغنية »يا 
الشاعر ساري  راحلة« كلمات 
وأحلان ناص���ر الصالح الذي 
تعاون مع فنان العرب بأعمال 
غنائية ناجحة مثل »بنت النور« 
و»االماكن« ومن املتوقع طرح 
االغنية في ألبوم فنان العرب 

اجلديد.

البناي كتب اجمل االغاني للعديد 
من جنوم اخلليج وتعاونت معه 
اكثر من مرة وهو من الشعراء 
الذين ميتلكون ذائقة شعرية 

جميلة.
انور  الكبير  امللحن  ومتنى 
عبداهلل ان جتد اغنية »ال ثالث« 
النجاح كما وجدته اغنية »يكفيك 
انك شفتها« التي تغنى بها فنان 
العرب في اواخر التسعينيات 
وكانت من كلمات الشيخ محمد 

يعد ش���رفا كبيرا له بعد هذا 
الطويل عن بعضهما،  الغياب 
مؤكدا ان اغنية »ال ثالث« جاهزة 
للتس���جيل بعد ان انتهى من 

وضع اللحن اخلاص بها.
واضاف انه سعيد بالتعاون 
الش���اعر املخضرم  مجددا مع 
عبداللطيف البناي الذي كتب 
كلمات هذه االغنية التي ستطرح 
في البوم فن���ان العرب املقبل 
خاصة ان الشاعر عبداللطيف 

مع فنان العرب وامللحن الكبير 
انور عبداهلل من خالل اغنية 
»ال ثالث« متمنيا ان تنال هذه 
االغنية النج���اح الذي حققته 
اغنيتاه »هال بالطيب الغالي« 
و»أنا وانتي« اللتان تغنى بهما 
فنان الع���رب محمد عبده قبل 

اكثر من عشر سنوات.
ومن جهته اكد امللحن الكبير 
انور عبداهلل ان تعاونه مع فنان 
بحجم فنان العرب محمد عبده 

امللحن الكبير أنور عبداهلل

امللحن ناصر الصالح

سمية اخلشاب

سالف فواخرجي

مي عزالدين

فنان العرب محمد عبده

الشاعر املخضرم عبداللطيف البناي

جنوى كرم في مشهد من كليب »بالروح بالدم«

يكرمان الصافي ويغنيان معه الليلة

نجوى كرم ووائل كفوري
 يفتتحان »بيبلوس الدولية«

حول فتاة )جنوى كرم( تعجب بضابط في 
اجليش اللبناني وتتطور العالقة بن الفنانة 
والضابط لتتكلل بالزواج، والعمل من اخراج 
فادي حداد، واهتم مبكياج جنوى بس���ام 
فتوح، اما تصفيف الشعر فكان لصالون يحيا 
وزكريا، وصمم فستان الزفاف الذي ارتدته 
جنوى في الكليب املصمم زهير مراد، ونشير 
الى انها ليست املرة االولى التي ترتدي فيها 

جنوى فستان الزفاف في كليباتها.

بيروت – ندى مفرج سعيد
في إطار التحضيرات 
ملهرجان���ات بيبلوس 
الدولي���ة تقوم الفنانة 
جنوى ك���رم والفنان 
وائل كفوري بتمرينات 
على مسرح املهرجانات 
حتضيرا لتكرمي الفنان 
الكبير وديع الصافي، 
بالغن���اء مع���ه، حيث 
سيتم جتس���يد لوحة 
فنية رائعة حتمل اسم 
»لبنان يا قطعة سما« 
وسيتم االفتتاح، كما هو 
معروف الليلة الساعة 

8:30 مساء.
من جانب آخر بدأت 
شاشة »روتانا« بعرض 

كليب أغنية »بالروح بالدم« للفنانة جنوى 
كرم بشكل حصري على شاشتها أليام خمسة 
الى أن يتم عرضها الحقا على الشاش���ات 

االخرى. 
الكليب مت تصويره في عدد من املناطق 
اللبناني���ة منها ارز الب���اروك ودير القمر 
وطريق املنت السريع وبعبدات وثكنة فوج 
املغاوير في رومية وايضا في احد املطاعم 
في ش���ارع احلمراء، وتدور أحداث الكليب 

مي عز الدين: أنا وسمية سمن على عسل

بعد سماع أقوال المغازي

استدعاء ليلى غفران
في بالغ لمخرج بسرقة أغنيتين

سالف فواخرجي: من قال إن تقديم شخصية  
»كليوباترا« في السينما العالمية حقق نجاحًا ؟!

القاهرة ـ سعيد محمود
عبرت املمثلة السورية سالف 
فواخرجي ع����ن عدم خوفها من 
املقارنة بن مسلسلها اجلديد الذي 
جتسد فيه شخصية »كليوباترا« 
واألعمال العاملية التي قدمت عن 
امللكة املصرية ومنها إلليزابيث 

تايلور.
وتساءلت سالف: من قال إن 
ما مت تقدميه من قبل في السينما 
العاملية حقق جناحا؟! مستطردة: 
أعتقد أن الفيلم الوحيد الذي حقق 
قدرا من النجاح ه����و ما قدمته 
إليزابيث تايلور عام 1963، فهو 
العمل الوحيد املشهور واملعروف 
للناس، رغم أن هناك 7 أعمال أو 

أكثر قدمت عن »كليوباترا«. 
وتابعت بأنها ال تخشى املقارنة 
مع أحد ومنهم إليزابيث تايلور، 
مشيرة إلى أنها لم يخطر ببالها 
أن يقارن املسلسل بأي عمل قدم 
عن »كليوباترا«، حتى وإن كان 
عامليا، ألن الرؤية التي نقدم بها 
املسلسل مختلفة عن كل ما قدم 
من قبل، بحسب صحيفة الشروق 

املصرية. 
وأضاف����ت أن فيلم إليزابيث 
تايل����ور وه����و األه����م كانت به 
نواقص كثيرة، فكان كل تركيزه 
على روما، وأنها من كانت حترك 

كليوباترا.
في الوقت نفسه، أكدت سالف 
مجددا أنها تعرضت لرشوة مالية 
من مخرج سوري كي تتنازل عن 
جتسيد الشخصية، لكنها رفضت 
اخلوض في تفاصيل األمر، وقالت: 
التفاوض كان مع مخرج املسلسل 
وائل رمضان -زوجى- وليس 
معي مباشرة، ثم إنه كان في أثناء 
التحضيرات األولية للعمل، وأنا ال 

أريد فتح هذا امللف من جديد. 
ورفضت االنتقادات التي وجهت 
للمسلسل خاصة الختيار املخرج 
ألماكن التصوير في سورية، على 
الرغم من أن كليوباترا مصرية، 
وق����ال إن س����ورية به����ا أماكن 
التزال خاما من ناحية الطبيعة، 
األمر الذي يساعد على تصوير 
املسلسل، كما أنها أقل كلفة من 

نظيراتها املصرية.
وأضافت أن »كليوباترا« لم 
تك����ن تعيش في القاهرة، أو في 
منطقة األهرامات ليكون ضروريا 
أن يتم تصوير املسلسل في مصر، 
فكليوباترا كانت تعيش معظم 
حياتها في البحر، واإلسكندرية 

والتلفزيون، ومن أشهرها العمل 
الذي قدمته النجمة إليزابيث تايلور 

في عام 1963.
وكانت تقاري����ر صحافية قد 
ذكرت مؤخ����را أن أنچلينا چولي 
ستجسد حياة »كليوباترا« في فيلم 
تاريخي بهوليوود مأخوذ عن كتاب 
»ملكة النيل.. كليوباترا احلياة« 

تأليف ستيسى شيف.

باحلسد، إال أن النجمة السورية 
ترف����ض أن يك����ون الس����بب في 
إصابتها هو حقد فنانات أخريات 
على بطولتها للمسلسل، وقالت: 
أنا أكثر إميانا بأن اهلل أقوى من 
كيدهن جميعا، وقادر على احلفاظ 

علي.
يذكر أن أعم����اال كثيرة قدمت 
الس����ينما  ع����ن »كليوباترا« في 

حتديدا. 
وأرجعت كثرة إصابتها خالل 
املسلسل إلى صعوبة األماكن التي 
يتم فيه����ا التصوير، مثل اجلبال 
املرتفعة، واألشواك واألحجار غير 
املستوية، وقالت: رغم علمي بذلك 
إال أنني مطالبة بالتعامل مع كل 

ذلك، لذلك لم أستبعد اإلصابة. 
وعلى الرغم م����ن أنها مؤمنة 

القاهرة ـ سعيد محمود
 أمر محمد القاضي رئيس نيابة العمرانية باش���راف 
املستش���ار حمادة الصاوي احملامي العام األول لنيابات 
جنوب اجليزة، باس���تدعاء املطربة املغربية ليلي غفران 
وزوجها لسماع أقوالهما في البالغ املقدم من مخرج سينمائي 

يتهمهما فيه بسرقة أغنيتن منه. 
واست���مع عم���رو ع���مر م���دير الن��يابة الى أق���وال 
املخ���رج جم���يل املغ���ازي مخ���رج سين��مائي وڤي���ديو 
كل���يب، ال���ذي أكد أنه اتفق مع الفنانة ليلى غفران على 
اخ���راج 2 ڤيديو كل���يب منه��م���ا أغنية »فيها ايه« وقام 
باخراجه���ا، اال أنه فوجئ به������ا وبزوجها يحضران الى 
مسكنه ويتشاجران معه وأخذا منه الشرائط اخلام للڤيديو 
كليب وارس���الها الى لبنان ولتحميله���ا وعمل املونتاج 
عليه���ا. كما أكد املغازي أنه خاطب نقابة املهن التمثيلية 
والنقابة ضد املطربة مبنعه���ا من عرض األغنيتن على 

القنوات الفضائية.

نفت الفنانة مي عز الدين الشائعات التي ترددت حول خالفاتها 
مع الفنانة س���مية اخلشاب خصوصا انها لم تلتق بها في اي عمل 
بعد ان اشتركتا في فيلم »خيانة مشروعة« مع النجم هاني سالمة. 
وعبرت عن دهشتها الشديدة لهذه الشائعة خاصة انها تكن احملبة 
والتقدير لها وحتترمها كفنانة ال يختلف عليها اثنان وان كانت قد 

أبدت حتفظها في ابداء رأيها فيها كمطربة لكونها لم تس���تمع اليها 
اال مرات قليلة النشغالها باعمالها

يذكر أن مي عز الدين تراقب حاليا صاالت العرض الس���ينمائي 
ملعرفة ردود افعال اجلمهور حول فيلمها االخير »اللمبي 8 جيجا« 

مع النجم محمد سعد.

ليلى غفران

 )محمود الطويل(الفنان الكبير وديع الصافي مع جنوى كرم ووائل كفوري أثناء البروڤات


