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بعد غيابها عن الوعي ودخولها المستشفى

ر ألغنية  صباح: أنا بألف خير وأحضِّ
جديدة ستكون مفاجأة للجمهور

مالك »خارج« حياة و»فرصة« سعاد

بشار جاسم
في اطار بحثها عن التميز واملشاركة 
في كل ما هو جديد، تنشغل الفنانة مالك 
هذه االيام بتصوير العديد من املسلسالت 
الدرامية، كما يعرض لها اآلن مسلس����ل 
جديد على قناة ال� mbc مع الفنانة القديرة 

حياة الفهد بعنوان »خارج االسوار«.
وعن اعمالها اجلديدة قالت مالك: اصور 
حاليا مسلس����ل »ب����ن املاضي واحلب« 

وهو عمل ضخم م����ن بطولة نخبة من 
جنوم الدراما ومنهم: جاس����م النبهان، 
عبير اجلندي، عبداالمام عبداهلل، سعاد 
علي، لطيف����ة املجرن ونخبة كبيرة من 
الفنانن الشباب والعمل من اخراج عارف 

الطويل.
وعن دورها في املسلسل قالت: أجسد 
دور املرأة الش����ريرة التي تخلق العديد 
من املشاكل جتاه كل من حولها، مضيفة: 

كما انني اجهز ملسلسل درامي رمضاني 
مع الغالية الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
وذلك من خالل مسلسل »فرصة أخرى« 
وهو من بطول����ة عبدالعزيز جاس����م، 
حسن املنصور، باس����مة حمادة، خالد 
أمن، مشاري البالم، عبير احمد، حسن 
املهدي، وهو م����ن تأليف وداد الكواري 

واخراج احمد املقلة.
واستطردت: ايضا لدي عمل جديد مع 

املخرج محمد حس����ن املطيري بعنوان 
»هذه ليلتي« وهو عب����ارة عن حلقات 
منفصلة متصلة، واشارك فيه مع عدد 

كبير من الفنانن.
اجلدير بالذكر ان الفنانة مالك ستغادر 
البالد متجهة الى مملكة البحرين لتصوير 
اكثر م����ن حلقة في اجل����زء الثاني من 
مسلسل »قصة هوانا« مع املخرج محمد 

القفاص.

رويدا: ألبومي حرمني أول تجربة تمثيل
نفت الفنانة اإلماراتية رويدا احملروقي ما ذكرته 
وس����ائ��ل اإلع��الم عن انضمامه��ا إل��ى أس������رة 
املسلس����ل اخلليج��ي »ما نتفق«، باعتباره أول 
جتربة لها في مجال التمثيل، في حن أكدت أنها 
ال متانع في املش����اركة في عمل درامي عربي غير 

خليجي.
وأضافت احملروقي قائلة في تص��سريح ملوق�����ع 
mbc.net: ص����ادف أنني أعمل في هذه األيام على 
االنتهاء من اللمسات األخيرة أللبومي اجلديد الذي 
سيطرح خالل األيام املقبلة، كما أستعد لتصوير 
ڤيديو كليب جديد من أغنيات األلبوم، لذا لم أرغب 
في االرتباط بعمل آخر في نفس الوقت، حتى ال 
يحدث تضارب بن العملن، خاصة أن الغناء هو 
عملي األساسي، وال ميكن أن أجتاهله، مشيرة إلى 
أن فكرة االجتاه إلى التمثيل التزال قائمة بالنسبة 
إليها، وأن لديها مجموعة من السيناريوهات ألعمال 
درامية خليجية تقوم بقراءتها في الوقت احلالي 

الختيار ما يناسبها منها.

إنها � في وقت حديث اإلذاعة معها � جتلس 
مع الشاعر جوزيف جحا، للتحضير ألغنية 
جديدة لم تفصح عنها، وستتركها مفاجأة 

للجمهور.
وأنهت صباح حديثها مع اإلذاعة بغناء 
مقطع من أشهر أغانيها أغنية »يانا يانا«، 

لتطمئن جمهورها بأنها بخير.

متاثلت املطربة اللبنانية الكبيرة صباح 
للشفاء، بعد غيابها عن الوعي إثر سقوطها 
ف���ي أرضية حمام منزله���ا، ومت نقلها إلى 
مستشفى قلب يسوع � في منطقة احلازمية 

� شرقي بيروت ظهر الثالثاء املاضي.
وذكر اإلعالمي اللبناني جو معلوف في 
تصريح ملوقع mbc.net قائال: الش���حرورة 
صباح بكل خير، وحتس���نت صحتها منذ 
مساء االربعاء املاضي، بعد دخولها مستشفى 
قلب يسوع ومعاجلتها بساعات معدودة، 
وكانت مصابة بهبوط في مستوى ضغط 
الدم، مش���يرا الى أن كلودا ابنة ش���قيقتها 
إلى املستش���فى بواسطة الصليب  نقلتها 
األحمر، وذلك لغياب مدير أعمالها جوزيف 

غريب، ألنه مسافر خارج البالد.
من جانبها قالت الشحرورة صباح إلحدى 
اإلذاعات اللبنانية في حديث معها بعد ظهر 
اول من أمس األربعاء إنها بخير، وتعافت 
كليا. وعلى الصعيد السياس���ي اللبناني، 
واألحداث التي ش���هدتها لبنان طوال نهار 
الثالثاء قالت صباح: لبنان سيبقى لبنان، 
مهما كثرت الصعاب، أنا ال أحب السياسة، 
لكني أحب السياسين في لبنان، وال أميز 

بن سياسي وآخر، وال أكره أحدا منهم.
وفجرت الشحرورة مفاجأة عندما قالت 

الشحرورة صباح 

رويدا احملروقي نانسي عجرم وزوجها مع إليسا ويسرا واملصمم إيلي صعب

الفنانة القديرة حياة الفهد مالك الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في عرض ربيع املواسم ألزياء املصمم اللبناني العاملي ايلي صعب والذي 
دار في باريس قصة فصل مزهر معطاء وزاه كتبها صعب فساتن تختصر 
األنوثة وتبرز رقتها، وقد حضر العرض كل من الفنانة اليسا التي حترص 
على حضور جميع العروض التي يقدمها صعب في عواصم املوضة العاملية 
وكذلك الفنانة نانس���ي عجرم برفقة زوجها د.فادي هاش���م، حيث حضروا 
العرض الذي قدمه املصمم ضمن أس���بوع املوضة في باريس، كما تواجدت 
املمثلة املصرية يسرا. ومن جانبه، قال صعب عن خطوط مجموعته اجلديدة: 
»حاول���ت هاملرة أقدم امرأة كتير ناعمة بس بذات الوقت عندها ش���خصية 
كتير قوية، وحاولت كتير اشتغل على اخلصر تبع الست ها املرة، من هيك 
حطينا شريط على كل الفساتن تقريبا حتى يبن اخلصر اكثر النها منطقة 

مهمة كتير عند كل ست«.
يذكر ان شركة السيارات »سوبارو« اختارت نانسي عجرم وجها إعالنيا 
لها في األردن، حيث تعد الش���ركة الشهر املقبل ملؤمتر صحافي ضخم جدا، 
كما ان نانس���ي تستعد لتسجيل أغنية ملولودتها الثانية بعد ان كانت غنت 

»ميال« سابقا.

نانسي عجرم تلتقي إليسا  في معرض 
صعب بباريس وتغني لمولودتها الثانية


