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 جومانا مراد مع جنوم مسلسل «مطلوب رجال» 

 جومانا مع الزميل عبداحلميد اخلطيب 

 جلسة تصوير  وردة 
الجزائرية  في ظل 

تكتم شديد
  

  كشفت بعض املصادر الصحافية أن 
الفنانة وردة اجلزائرية تفكر في تأجيل 
موعد طرح ألبومها اجلديد بســـبب 
احداث مصر االخيرة وعدم االستقرار 
الدعائية لعودتها  على شكل احلملة 
بعد غياب خمس سنوات، لتكون هذه 
احلملة، حسب «النشرة»، مبستوى 

جهدها الكبير في انتقاء االغنيات.
   وخضعت وردة اجلزائرية جللسة 
تصوير خاصة مع املصور كرمي نور 
في ظل تكتم شديد كي ال يراه أحد قبل 
طرح األلبوم، كما قررت وردة تصوير 
أغنية من األلبوم اجلديد على طريقة 

 وردة اجلزائريةالڤيديو كليب. 

 جنوى كرم حتتضن املغربية سلمى خليفي 

 مغربية تحصل على «حضن» من نجوى كرم

 وائل كفوري يعود إلى سرب «روتانا»
 ُأعلن عبـــر برنامج 
«مع ميراي...صباحك 
غير» على راديو روتانا 
الفنان  دلتا، عن عودة 
اللبناني وائل كفوري 
إلـــى ســـرب «روتانا» 
بعد لقاء جمعه مســـاء 
أمس األول مع رئيس 
«روتانا» سالم الهندي 
ميشـــال  وبحضـــور 
حايك، أسفر عن التقاء 
األطراف واالتفاق على 
عودة كفوري لينضم 
إلى عائلـــة «روتانا». 
وترددت معلومات عن 
زيارة وائل كفوري إلى 
مكاتب «روتانا» إلمضاء 

العقد.

 أثارت املتسابقة املغربية سلمى 
خليفي حالة من الشجن واحلزن في 
حلقة اجلمعـــة املاضية من برنامج 
 «Arabs' Got Talent» املسابقات الشهير
بعد أن تذكرت شقيقتها التي توفيت 
مؤخرا، فسالت دموعها على خشبة 

املسرح.
  خليفـــي كانت قـــد افتقدت قبل 
أشهر أختها الكبرى، والتي كانت قد 
شجعتها على االشتراك بهذا البرنامج، 
وهو ما كان له تأثير سيئ على مقدمي 

البرنامج ريا أبي راشد وقصي.
  بدأت سلمى عرضها بأداء أغنية 
«نار الهوى» للفنانة جنوى كرم، ومن 
 ،the endless love ثم انتقلت ألداء أغنية
وأتبعتها بأغنية باإلسبانية، وأخرى 
باللغة الهندية. وما ان انتهت حتى 
وقف لها اجلمهور، وسارعت الفنانة 
جنوى الحتضانها على املسرح، وقالت 

لها: أهنئك على شجاعتك.

 وائل كفوري 

 نفت ما يشاع عن خالفاتها في الوسط الفني

  جومانا مراد لـ «األنباء»: أرفض األدوار المثيرة 
 

 عبدالحميد الخطيب
  عّبرت الفنانة السورية جومانا مراد 
عن ســـعادتها باشتراكها في املسلسل 
االجتماعـــي «مطلوب رجـــال» والذي 
يعرض على شاشـــتي «ام بي سي ٤» 
و«ميلودي دراما»، مؤكدة ان سر متيز 
العمل هو اخللطة السحرية سواء في 
أبطاله ومنهم سامح الصريطي وكندة 
علوش وصفاء سلطان وآخرون، او من 
ناحية القصة التي تناقش العديد من 
القضايا املهمة والتي متس مجتمعاتنا 
العربية، مثمنة عملها مع املخرج حامت 
علي في هذا العمل الذي قالت انه منافس 
قـــوي لألعمال الدرامية الرومانســـية 

واالكشن على حد سواء.
  وأضافـــت جومانـــا فـــي تصريح 
لـ«األنباء»، على هامش مشاركتها في 
حفـــل اطالق قناة «ام بي ســـي ٤» في 
شـــكلها اجلديد، انها تبحث دائما عن 
األدوار التي تستفزها وتقدم من خاللها 
رسالة للجمهور، مؤكدة على ان الدراما 
عنصر فعال في توجيه الناس وطرح 
القضايا التي يتعثر مناقشتها او وضع 

احللول لها في الواقع.
تـــدور عن  التي    وحـــول األقاويل 
صراعاتها مع بعض الفنانات أوضحت 
جومانا ان كل ما يثار عن هذه الصراعات 
اشاعات مشددة على انها ترتبط بعالقات 
جيدة مع زميالتها بالوسط الفني وال 
توجد خالفات بينها وبينهن، معبرة عن 
سعادتها بالتعاون الفعال بني الفنانني 
السوريني واملصريني، معتبرة ان هذا 
التعاون ســـاعد في ارتقاء الدراما في 

البلدين. 
  وعن أعمالها السينمائية أشارت الى 
انها تبحث دائما عن السيناريو اجليد 
الذي يظهرها بشـــكل الئق بعيدا عن 
االسفاف، السيما انها ترفض الدخول في 
ادوار مثيرة ال حتترم عاداتنا وتقاليدنا 
العربية، مؤكدة ان عملها مع املخرج خالد 
يوسف في فيلم «كف القمر» كان رائعا 

وال يحوي أي ابتذال او اثارة.
  واستطردت: كما أشـــارك في فيلم 
«شارع الهرم» وأجسد فيه دور راقصة 
في فرقة للفنون الشعبية، تتحول إلى 
راقصة في ملهى ليلى بشـــارع الهرم 
ويتصارع على الزواج بها ثالثة رجال 

لكنها تقرر عدم االرتباط بأي منهم 
وتعتزل الرقص وتفتح مشروعا 

جتاريا.
  اجلدير بالـذكر ان جومانا 
نفــــت لوســـائل اإلعالم 
ما تردد حـــول حصولها 

على مبلغ مليون 
كأجر  جنيه 

فيلم  عن 
ع  ر شا »
لهرم»،  ا
وقالت ان 
موضوع 
ال  األجـر 
يعنيهـــا 

حتـــب  ال و
التحدث عنه، وإن 

للــدور  مــا يجذبها 
هو الــــورق واملوضوع. 

 «مطلوب رجال»
   يتميز بخلطته 

السرية.. و«كف القمر» 
بعيد عن االبتذال 


