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غادة عبدالرازق تبدأ »كف القمر«

ليلى علوي: الفن »قدر« كتبه اهلل علي

 سيرين لزياد: »خّفف مقابالتك 
ألن نّص الناس مش طايقينك«

تبدأ غ����ادة عبدالرازق 
تصوي����ر فيلمه����ا اجلديد 
»كف القمر« بعد العديد من 
االشاعات التي طاردت فيلم 
الذي يخرجه  القمر«  »كف 
املخرج املثير للجدل، خالد 
يوسف، طوال الفترة املاضية 
واحلديث عن ترش����يحات 
كثيرة لفنان����ن وفنانات، 
املقبل  االثن����ن  ي����وم  يبدأ 
خالد تصوير أولى مشاهد 

الفيلم.
واستقر خالد على فريق 

العمل الذي يضم كال من غادة عبدالرازق، وخالد صالح، وصبري فواز، 
ووفاء عامر، وجومانا مراد، وهيثم زكي، وحورية فرغلي، وحس����ن 
الرداد، وسيبدأ التصوير داخل احدى املناطق الشعبية ومن املتوقع 
أن يع����رض العمل بداية العام اجلديد. يذكر ان غادة عبدالرازق تقوم 
راهنا بتصوير دورها في فيلم »بون سوارية« مع مي كساب وتستعد 

لتقدمي مسلسل »سمارة« ليعرض في رمضان 2011.

اكدت الفنانة ليلى علوي 
انها لم تخت���ر العمل في 
الفن، وان قدرها ان تكون 
ممثلة، حي���ث اختار اهلل 
س���بحانه وتعالى لها هذا 

املجال.
الوقت  ف���ي  يأتي ذلك 
الذي اكدت فيه ان الزواج 
غيره���ا لالفض���ل، حيث 
أصبحت أكثر مس���ؤولية 
واس���تقرارا عما قبل، كما 
الكثير من  انه اضاف لها 

املميزات اجلميلة.
واضافت ليلى في مقابلة 
مع »استوديو مصر« على 

قناة »نايل سينما«: شعرت بعد الزواج مبسؤولية كبيرة جدا، وتغير 
لالفضل، حيث بدأت أعرف معنى االس���تقرار والهدوء والسكينة، 

وأعيش جو العائلة، وأهتم بكل كبيرة وصغيرة.
وزادت: الزواج أضاف لي مميزات جديدة، اال انه لم يؤثر على 
حياتي الفنية، ولم يغير من نوعية الشخصيات التي أقدمها، ولكن 
النضج الفن���ي هو الذي يحكم علي بتغيير أمناط الش���خصيات 

باستمرار.

في اتصال مع الفنانة سيرين عبدالنور ضمن برنامج »بدون شك« 
على إذاعة »صوت املوسيقى« الذي تقدمه االعالميتان هال املر ورانيا 
شهاب، ردت سيرين على كالم امللحن زياد بطرس والذي قال انه لن 
يعطي حلنا لها النه ال يعتبرها فنانة. وقالت س����يرين: أنا أحب زياد 
ج����دا واعرفه منذ ايام الطفولة، ولكن ال اعلم ما املوقف الذي كان فيه 
ليقول ما قاله. هناك عالمة استفهام حول كالمه. إذا كان ال يريد اعطاء 
حلن للفنانة ماجدة الرومي فكل الفنانات الباقيات كيف س����يعطيهن 
حلنا. واضافت: لكن في النهاية وما نعرفه ان الفنان هو من يطلب حلنا 
م����ن امللحن، لذا فعندما اذهب واطلب منه حلنا ال يرفض ان يعطيني 
وختمت س����يرين كالمها عن املوضوع قائل����ة: »يجب أن يخفف زياد 
بط����رس مقابالته على التلفزيون الن نصف الش����عب اللبناني »مش 

طايقو« وعيب هذه الطريقة التي تكلم بها«

غادة عبدالرازق

ليلى علوي

زياد بطرس سيرين عبدالنور

»شاع الخبر« و»عويض اهلل منكم يالحاسدين«.. بداية المعرفة والتحدي

محمد الكندري: نتمنى الدعم المتواصل 
لـ»نجم الخليج« عبدالعزيز 

                         خالد السويدان
يشارك الفنان عبدالعزيز احمد 
في برنامج »جنم اخلليج« والذي 
يشهد انطالقته احلقيقية في 
عال���م الغن���اء، وحرصا من 
»األنب���اء« عل���ى دعم ابن 
الكوي���ت التقت بصديقه 
ورفي���ق درب���ه محمد 
الذي كشف  الكندري 
لن���ا بع���ض األمور 
اخلاص���ة في حياة 
عبدالعزي���ز فكان 

هذا احلوار:
محمد كلمن��ا كيف كان اللقاء األول بينك وبني 

عبدالعزيز؟
اجتمعنا على حب الفنان عبداهلل الرويشد واول 
مرة التقيت فيه عن طريق واحد من ربعنا وكان حتديا 
فكان السؤال ما االغنية التي كتبها وحلنها وغناها عبداهلل الرويشد 
وكانت االجابة صحيحة وهي اغنية »ش���اع اخلبر« وايضا هو 
وجه لي سؤاال عن ما االغنية الوحيدة التي غناها الرويشد من 
أحلان عبداحملسن املهنا فكانت اجابة ايضا صحيحة وهي اغنية 
»عويض اهلل منكم ياحلاس���دين« ومن بعدها بدأت عالقتي فيه 
واصبح االن اكثر من اخوي ومعظم اوقاتنا نقضيها مع بعض.

هل قام بالتقدمي لبرامج اخرى الكتشاف موهبته الغنائية؟
تقدم مرتن لبرنامج »ستار اكادميي« ولكن لم يقبلوه السباب 

ال نعلم ما هي مع انه كان متحمسا كثيرا 
وعنده مواهب كثيرة تؤهله الدخول لهذا 
البرنامج وعندما اتت الفرصة شارك في 
»جنم اخلليج« واملتخصص في الغناء 
ونتمنى وصوله الى النهائيات وانا متأكد 
ان عيال الديرة ما راح يقصرون معاه  

خاصة عندما يشعرون بقوة صوته.
كثير من الناس تقول ان صوته قريب 

من الفنان عبداهلل الرويشد؟
بالفع���ل هناك تش���ابه ولكن يبقى 
الفنان عبداهلل الرويش���د هذا العمالق 
والهرم له كيانه وال يستطيع اي شخص 
ان يك���ون مبكانته حتى وان كان هناك 
تشابه بس���يط بن صوته وصوت عبدالعزيز الذي رمبا يكون من 
شدة حبه له اقتبسه او يقلده ونحن جميعا نقول له يجب ان يكون 
لديك صوت خاص بك من غير ان تقلد النه ما شاء اهلل عنده موهبة 

التقليد بشكل كبير.
شلون؟

اذا ش���اف اي واحد يقلده ويضبط حركات���ه مع العلم انه يجيد 
التمثيل وتقليد االصوات مثل صوت وحيد سيف وسيد زيان وغيرهما 

الكثير.
هل كانت هناك محاوالت للغناء له قبل دخول البرنامج؟

كانت عنده اغنية س���ينغل ولكن ما نزلت بالسوق بصوته النه 
بعد االنتهاء منها مت قبوله في البرنامج ففكر ان يؤجل طرحها ونحن 

اكيد راح ندعمه حتى نزول البوم.

عبدالعزيز أحمد ومحمد الكندري
نبيل شعيل يبكر في العمل أللبومه المقبل

إيالف: غادر بلبل اخلليج نبيل ش����عيل الديرة 
متوجها إلى القاهرة ليبدأ بتحضير اغنيات ألبومه 
املقبل »نبيل 2011« والذي بدأ اإلعداد له في استوديو 
»طربان« اخلاص به، لينهي اخلطوات االولى خلمسة 
عشر عمال جديدا سيختار منها بعد التنفيذ املوسيقي 
وعملي����ة التوزيع 12 اغنية يالقي بها جمهوره عبر 

األلبوم اجلديد.
هذا ويتعاون بوش����عيل في االلبوم اجلديد مع 
مجموعة من ابرز الشعراء في اخلليج والوطن العربي، 
الى جانب عودة امللحن الكويتي فهد الناصر من جديد 
للتعاون معه، بعد ان غابت أحلانه عن ألبومه السابق 

»نبيل 2010« الذي طرح بداية العام احلالي.
هذا وس����يختار بلبل اخلليج مجموعته القدمية 
التي يتعاون معها سنويا من املوزعن املوسيقين 
في مصر، إلى جانب بعض االس����ماء اجلديدة التي 

سيوكل إليها مهمة التوزيع املوسيقي.
وتأتي هذه االستعدادات لاللبوم اجلديد في وقت 
مبكر خالفا عن الس����نوات املاضية وذلك لش����عور 
بوشعيل بعدم الرضا عن االلبوم االخير على الرغم 
من التنوع فيه باأللوان الغنائية واللهجات العربية 
املختلفة، والتي سيتم الكشف عنها خالل االسابيع 

املقبلة.

بلبل اخلليج نبيل شعيل


