
 25  فنون  االثنين ٣١ يناير ٢٠١١   
 نجوى كرم: سأتزوج قريبًا..

   وأنا لست فاتن حمامة
 

 كارول سماحة محاصرة 
  بغرفة فندق في مصر

 دومينيك حوراني تنفي :
  «قاعدة على قلبك»

 صابرين ومبلغ ٢٢ مليون جنيه
   في «أسماء بنت أبي بكر»

 سوزان نجم الدين
   تغني «ياسمين الشام»

  
  كشفت املمثلة السورية سوزان جنم الدين عن اهتمامها مبوضوع 
احلفـــاظ على البيئة، مشـــيرة الى انها عضو مؤســـس في جمعية 
حماية البيئة والتنمية املستدامة. وكانت سوزان حسب «النشرة» 
قد اتخذت عدة خطوات للتوعية البيئية بصفتها املدير العام لشركة 
سنا لالنتاج والتوزيع الفني بالتعاون مع وزارتي البيئة والصحة 

السوريتني، واحلملة الوطنية للنظافة.
  وكانت سوزان جنم الدين قد قدمت أغنية «ياسمني الشام» لتوجيه 

رسالة فحواها «حافظ على نظافة مدينة الياسمني».

 كشفت الفنانة اللبنانية جنوى كرم انها كتبت أغنية 
ملكافحة املخدرات، وكانت األولى في الدول العربية التي 
كان لديها الشـــجاعة لفعل ذلك، حيـــث قالت: انا كتبتها 
ولكـــن امللحنني يخافون ان يلحنوهـــا ألنهم يخافون ان 
يحاربهم من يتعاطاها، انا اليوم أحب ان أرى الشـــباب 
والفتيات في ريعان شـــبابهم بانتظارهم مســـتقبل بناء 
وفعال، وأراهم يخدرون أدمغتهم ويهلوسون بهذه احلبوب 

التي يتناولونها، هروبا من ماذا؟
  وأكدت جنوى في حديث مع «النشرة» ان هناك زواجا 
قريبا بأحد األشـــخاص من خارج الوسط الفني، ملمحة 
 ،Nine الى ان كليب «لشحد حبك» كان مستوحى من فيلم
وقالت: لقد اوضحت ملخـــرج الكليب فادي حداد انني ال 
أريد قصة درامية، وأنني أريد ان أظهر وأنا أقدم لوحات 
اســـتعراضية تفرح الناس فلست ممثلة لكي أبقى طوال 
النهار أفكر كيف أملس يده وكيف يركض خلفي وأجســـد 
املشـــاهد، فأنا لست فاتن حمامة، أنا أحب ان أكون فنانة 
لديها شـــيء جميل تقدمه للناس مادمنا نغني، وقلت له 
ال أريد فكرة فقال لي مباشـــرة انه في فيلم Nine املخرج 
ليس لديه فكرة، وعندما طلبت ان أشـــاهده وشـــاهدناه 
أحببت األمر وكانت تلك فكرتنا مع العلم انني لم أشاهد 

الفيلم من قبل.

الفنانة   صرحت 
كارول ســـماحة في 
اتصـــال هاتفي مع 
برنامج «للنشـــر» 
على شاشة اجلديد 
لإلعالمـــي طونـــي 
بـــان اجلو  خليفة، 
متوتر فـــي مصر، 
تـوقيـــف  وتــــــم 
مسلســـل  تصوير 
 . « ة ر و لشـــحر ا »
وسردت ان املظاهرات 
قد بدأت خالل خامس 
يـــوم مـــن تصوير 
املسلسل ولم يتوقع 
طاقم العمل ان األمور 
ستتطور حتى أعلنت 

حالة منع التجول.
  وأضافت كارول 

قائلة: حوصرنا في االستديو حتى الساعة الرابعة صباحا. 
انقطعت االتصاالت حتى ســـمح بالتجول مجددا وعدنا الى 
الفندق، مشيرة الى انها مازالت في الفندق مع أسرة املسلسل 
وأبرزهم رفيق علي احمد وجوليا قصار، مع توجيهات بعدم 

مغادرة الغرف وإقفال األبواب.
  وختمت كارول االتصال الهاتفـــي بإعالن إيقاف تصوير 
جميـــع االعمال الفنية في مصر، متمنيـــة العودة الى لبنان 

في أقرب وقت.

الفنانـــة   نفـــت 
حوراني  دومينيك 
ما نشر حول نيتها 
بتســـجيل أغنيـــة 
جديدة «قاعدة على 

قلبك».
أوضحت،    كمـــا 
حســـب «النشرة»، 
الشاعر املصري  ان 
أحمد الصباغ أرسل 
لها مجموعة أغنيات 
لتستمع اليها، لكنها 
أداء  لم توافق على 
أي أغنيـــة ألنها لم 
تعجبها. هذا وأعربت 
دومينيك استغرابها 
مـــن االخبـــار التي 
نشرت حول نيتها 
بطرح أغنية في عيد 

العشـــاق. اجلدير بالذكر أن دومينيك نفت أخيرا وجود أي 
خالفـــات بينها وبني زوجها بعد أن انتشـــرت اشـــاعات عن 

انفصالهما نتيجة مشكالت أسرية. 

 يعقــــد كل من الفنانة صابرين واملؤلف بهاء الدين ابراهيم واملخرج 
هاني اسماعيل اجتماعات شبه يومية ألكثر من ثالث ساعات مع رئيسة 
قطاع االنتاج في احتاد االذاعــــة والتلفزيون رواية بياض لالنتهاء من 
التحضيرات ملسلسل «أسماء بنت أبي بكر»، وبدء تصوير املشاهد بعد 
انتهاء االضطرابات في مصر. وقد رصد قطاع االنتاج في احتاد االذاعة 
والتلفزيون ملسلسل «أسماء بنت أبي بكر» حوالي ٢٢ مليون جنيه، ومن 

املقرر عرضه خالل شهر رمضان ٢٠١١، حسب «النشرة».

 الشاعر اإلماراتي علي اخلوار امللحن فهد الناصر جنوى كرم

 كارول سماحة

 دومينيك حوراني

 صابرين

 سوزان جنم الدين

 أكد أن ما يحدث في مصر غزو داخلي

  بلبل الخليج لـ «األنباء»: «نبيل ٢٠١١»
  يرد على إشاعات تركي لـ«روتانا»

 عبدالحميد الخطيب
  أكد بلبل اخلليج النجم القدير 
نبيل شــــعيل انه مازال يباشــــر 
التجهيز أللبومه اجلديد الذي من 
املتوقع ان يحمل اسم «نبيل شعيل 
٢٠١١»، مشيرا الى ان األلبوم سيضم 
مجموعة من األغنيات املنوعة التي 
ترضي طموح جمهــــوره في كل 
مكان، وسيتعاون فيه مع نخبة من 
الشعراء وامللحنني املعروفني ومنهم 
الشاعر اإلماراتي علي اخلوار من 
خالل ٣ أغــــان يتصدى لتلحينها 

امللحن فهد الناصر. 
  وأضاف بوشعيل في تصريح لـ 
«األنباء» قائال: حتى اآلن لم استقر 
على عدد األغاني التي ســــأضمها 
لأللبوم، ولم أحدد موعد طرحه 
لتعثر الذهاب لتسجيل األغنيات 
في مصر الشــــقيقة والتي تشهد 
أحداثا مؤســــفة هذه األيام والتي 
أصابت كل عربي بالذهول، وفي 
ردة فعل حتســــب للنجم الكبير 
أعلن تضامنه التام مع الشــــعب 

الذي يطالــــب بحقوقه،  املصري 
مشددا في الوقت نفسه على انه 
ضد عمليات التخريب التي ميارسها 
بعض اخلارجني على القانون الذين 
يعتدون على املمتلكات اخلاصة، 
وقال ان ما يحدث هو غزو داخلي 
على مصر، ملمحا الى انه يتابع ما 
يحــــدث عن كثب خصوصا ان له 

صداقات كثيرة في أم الدنيا.
  وعن مشــــاركته في مهرجان 
«ليالي فبراير» قال بلبل اخلليج: 
مازال الوقت مبكرا على احلفل الذي 
الكويتي  سأشارك فيه جمهوري 
احلبيب فرحــــة األعياد الوطنية 
وذكــــرى تولي صاحب الســــمو 
األمير مقاليد احلكم، وال اعلم هل 
ستقام احلفالت خصوصا األولى 
منها أم ال؟، في ظل ما تعاني منه 
الشقيقة جمهورية مصر العربية، 
السيما ان الفرق املوسيقية هناك 
ال تســــتطيع مغــــادرة القاهــــرة 
بســــبب تعطل رحالت الطيران، 
متمنيا ان حتــــل األزمة في اقرب 

وقت وان يعم األمن واألمان على 
جميع الــــدول العربية. وحول ما 
يشــــاع عن تركه شركة «روتانا» 
أكد بوشعيل انه باق مع الشركة 
وكل ما يقال عن هذا املوضوع هو 
إشاعات وتخمينات من البعض، 
ملمحا الــــى ان البومه اجلديد رد 
على هذه االشاعات وسيبصر النور 
حتت مظلة «روتانا» التي تربطه 

معها عالقات وثيقة.
  اجلدير بالذكر، ان بلبل اخلليج 
الفنان القدير نبيل شعيل تواجد 
خالل الفتــــرة املاضية في أميركا 
بدعوة من احتاد طلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األميركية، حيث 
أحيا حفل املؤمتر العام لالحتاد  في 
أحد الفنادق الكبرى بوالية فلوريدا 
وقد شدا بوشعيل بأجمل أغانيه 
القدمية واحلديثة التي يعشــــقها 
اجلمهــــور مثل: موالي، يا دار، يا 
قلب.. وغيرها، وذلك مبصاحبة 
فرقة موســــيقية كويتية بقيادة 

 بلبل اخلليج نبيل شعيلاملايسترو أيوب خضر. 


