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احتفا ًال بمناسبة عيد األم

وفاء عامر تصور كليب «اشبع منها»

سمية درويش
تصور «طقة»

مع المخرج مصطفى عثمان
كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• وفاء
عامر

ط���رح���ت ��ش�رك���ة DRK
� ،Media7أغنية «ا�شبع
منها» على طريقة الفيديو
كليب م�����س��اء الأرب��ع��اء
احتفاال مبنا�سبة عيد الأم،
وذلك عرب قناتها الر�سمية
على موقع اليوتيوب ،وقد
حازت الفنانة وفاء عامر على
ردود فعل ايجابية جتاه م�شاركتها
بالأداء التمثيلي يف الكليب.
وقال املخرج ال�شاب م�صطفى عثمان ،ان تنفيذ
الكليب جاء ب�شكل �رسيع ،حيث مت ت�صويره خالل
يوم واحد فقط مبنزل الفنانة وفاء عامر ،م�ؤكد ًا
�أنه عندما عر�ض عليها الأمر مل تعرت�ض بل رحبت
بالفكرة دون تردد ،لأنها �أي�ض ًا ر�أت �أن الت�صوير مع
�أغرا�ضها احلقيقية �سيظهر الكليب ب�شكل �أ�صدق و�أكرث
واقعية.
و�أو�ضح عثمان� ،أن فكرة الكليب م�ستوحاة من ق�صة
وفاة والدته ،حيث كانت هي �أي�ض ًا تتمتع ب�صحة
جيدة �إال �أنها فارقت احلياة فج�أة بني ليلة و�ضحاها
ومل يتمكن من توديعها ،م�شري ًا �إلى �أن وفاء كانت

بتوقيع أحمد راؤول

حا�رضة معه تلك اللحظة الأليمة بكل تفا�صيلها،
لذا عندما اقرتح عليها هذه الفكرة وجدتها منا�سبة
ووافقت على الفور.
و�أ�ضاف �أنه كان يريد ت�صوير امل�شهد الأخري اخلا�ص
بوفاة وفاء عامر يف امل�ست�شفى بالعناية املركزة
بد ًال من ال�سيارة� ،إال �أن �ضيق الوقت منعه من تنفيذ
هذا الأم��ر ،ال�سيما و�أنها كانت ت�ستعد لل�سفر �إلى
اال�سكندرية يف اليوم التايل من �أجل ت�صوير دورها
يف م�سل�سل «حكايتي» �إلى جانب يا�سمني �صربي.
وتابع« :لذلك قمنا بت�صوير العمل يف نطاق �ضيق
وب�سيط خالل وقت قيا�سي ،لكي نتمكن من طرحه يف
عيد الأم».
واختتم حديثه قائالً�« :سعيد للغاية بالتعاون بيني
وبني الفنانة وفاء عامر ،و�أمتنى ان نكون قد جنحنا
يف تو�صيل ر�سالتنا للأبناء بهذا العمل ال�شبابي
الب�سيط».
تدور �أحداث الكليب يف اطار ان�ساين ،يحث الأبناء
على االهتمام ب�أمهاتهم ومراعاتهن والتعبري لهن عن
ال�شكر واالمتنان.
يذكر �أن �أغنية «ا�شبع منها» من غناء و�أحلان م�صطفى
الع�سال ،وكلمات �أحمد را�ؤول ،وتوزيع حممد
جمدي ،والعمل اهداء من �رشكة  DRK Media7لكل
�أمهات الوطن العربي.

ت�ستعد املطربة �سمية دروي�ش
لت�صوير �أغنية ج��دي��دة على
طريقة الفيديو كليب حتمل ا�سم
«طقة»،من كلمات �أحمد را�ؤول،
و�أحلان فخراين ،وتوزيع حممد
ال�شاعر ،ح�سبما �أكد ال�شاعر
�أحمد ح�سن را�ؤول.
من ناحية �أخرى توا�صل �سمية
دروي�ش حاليا ت�سجيل �ألبومها
اجلديد والذي ي�ضم � 8أغنيات،
بعد �أن مت اختيار الأغنيات التي
�سيتم ت�سجيلها ،ومن املقرر
طرحه خالل العام احلايل.
ي��ذك��ر ان �آخ���ر �أع��م��ال �سمية
دروي�������ش ك��ل��ي��ب «م��ت��غ�يرة»،
كلمات حممد �أبو نعمة ،و�أحلان
رام��ي زه���ران ،وت��وزي��ع حممد
�شفيق ،و�إخ��راج نبيل مكاوي،
وعرف اجلمهور �سمية من �أول
�أغنياتها التي قدمتها و�صورتها
على طريقة الفيديو كليب مع
املخرج جميل املغازي بعنوان
«واح�شني بجد �صحيح».

آدم يقدم «آسف يا أمي» لصالح

حملة «أنت أقوى من المخدرات»
يحتفل املطرب اللبناين �آدم بطرح �أغنيته اجلديدة
«�آ�سف يا �أم��ي» مبنا�سبة االحتفاالت بعيد الأم
ل�صالح �صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي
التابع لوزارة الت�ضامن االجتماعي ،وذلك �ضمن
جهود ال�صندوق وخطته ملحاربة الإدمان.
والأغنية من كلمات �أحمد املالكي و�أحلان حممد
ال�صاوي وتوزيع طارق عبداجلابر و�إنتاج �رشكتي
 tools communicationو radio oneل�صالح
�صندوق مكافحة وع�لاج الإدم��ان ،ومت ت�سجيل
الأغنية ما بني ا�ستديوهات ال�صوت يف القاهرة
ولبنان
من جانبه �أك��د الفنان �آدم �سعادته بالتجربة
التي و�صفها باملختلفة خا�صة و�أنها تخاطب
م�شاعر املدمن جتاه والدته التي تتحمل �أعباء
وم�صاعب و�آالم دخوله يف دوامة الإدمان ..م�ؤكدا
فخره بتقدمي العمل �ضمن حملة «�أنت �أقوى من
املخدرات».
العمل فكرة حممود �صالح م�س�ؤول املكتب الفني

ل�صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي ،و�أكد
�آدم على انه وافق على الفور على �أداء الأغنية
مبجرد عر�ضها عليه م�ؤكدا جاهزيته يف �أي وقت
لتقدمي عمل وطني مل�رص ..باال�ضافة جلودة
الأغنية من ناحية الكلمات واللحن والتوزيع
املو�سيقي وهي العوامل الأهم يف �صناعة العمل..
حيث قدم ال�شاعر �أحمد املالكي ق�صة خمتلفة عن
املعتاد يف مثل تلك احلاالت ،و�صاغ امللحن حممد
ال�صاوي حلنا �رشقيا يالم�س الوجدان مبجرد
�سماعه ،بينما �أب��دع امل��وزع املو�سيقي طارق
عبداجلابر يف ر�سم �صورة مو�سيقية كاملة الأركان
لتو�صيل االح�سا�س والر�سالة من الأغنية.
كما قرر �آدم التربع بتقدمي الأغنية بدون �أي مقابل
مادي وقام بت�سجيل �صوته يف �أحد ا�ستديوهات
ال�صوت بلبنان ،بينما مت ت�سجيل املو�سيقى
والآالت وامليك�س واملا�سرت حتت ادارة مهند�س
ال�صوت حممد ج��ودة يف �ستديوهات التكامل
بالقاهرة.

• سمية درويش

محمد رمضان يطلق «فيروس»
بعد تحوله إلى غول

• �آدم

طرح الفنان حممد رم�ضان �أحدث
�أعماله الغنائية التي حتمل ا�سم
«فريو�س» عرب قناته الر�سمية على
موقع الفيديوهات الأ�شهر «يوتيوب»
وذلك بعدما حققت �أغنيته «مافيا»
ريا منذ طرحها.
جناحا كب ً
ً
�أغنية «فري�س» التي تقول كلماتها
«وانتو عملتو فيها دراكوال ..وانا

لينا شاماميان تتخطى الحدود

سارة فرح تبدأ تصوير
«مقامات العشق»
لرمضان المقبل

في «ياخي أنا سورية»

و�سط العا�صمة اللبنانية ب�يروت� ،أقيم امل�ؤمتر
ال�صحايف اخلا�ص باطالق العمل امل�صور لأغنية
«ي��اخ��ي �أن��ا ���س��وري��ة» ،للفنانة ال�سورية «لينا
�شاماميان» ،التي ح�رضت من مكان اقامتها يف
باري�س ،برفقة مدير �أعمالها الدكتور ماهر �صربا،
واملخرج اللبناين �سعد القادري ،يف «زيكو هاو�س»،
ظهر يوم الثالثاء  19مار�س احل��ايل ،بح�ضور نخبة
من �أهل ال�صحافة واالعالم ،من كافة الو�سائل االعالمية
العربية والعاملية.
وقدم امل�ؤمتر ال�صحايف االعالمي ال�سوري حممد قا�سم
ال�سا�س ،حيث تبادلت الفنانة لينا �شاماميان والفريق
املرافق لها الأ�سئلة مع الزمالء ال�صحافيني ،بعد القاء
كلمة الرتحيب ،وم�شاهدة العر�ض الأول لأغنية «ياخي �أنا
�سورية».
«�شاماميان» ك�شفت لالعالم انها كتبت وحلنت وغنت
هذه الأغنية انطالقا من حداثة واقعية جرت معها يف
مطار «�أوريل» يف باري�س� ،صيف � ،2018سعيا
منها لت�سليط ال�ضوء على امل�شاكل التي تواجه
الكثريين منا �أثناء ال�سفر ،ال�سيما ال�سوريني،
العراقيني ،الفل�سطينيني و�سواهم ،تبعا
جلن�سيتهم �أو انتمائهم العرقي �أو الديني،
وو�ضعهم القانوين ،وهو ما �شجعها خلو�ض
جتربة الأعمال امل�صورة للمرة الأولى ،بعد
م�سرية حافلة بالألبومات الغنائية ،واحلفالت
العربية والعاملية.
املخرج قادري� ،أو�ضح �أنه عمل على ت�صوير
الأغنية بطريقة الوثائقي الفني ،يف ا�سطنبول،
مع ا�ضافة ع��دة م�شاهد م��أخ��وذة من حفالت
�شاماميان يف كل من �ستوكهومل يف ال�سويد
واملهدية بتون�س ،يف �أول تعامل يجمعهما معا.

�شاركت الفنانة �سارة فرح جمهورها ومتابعيها عرب ح�سابها
ال�شخ�صي ب�صورة من كوالي�س �أحدث �أعمالها الفنية الذي تخو�ض
به املاراثون الرم�ضاين املقبل «مقامات الع�شق».
وعلقت «�سارة» على ال�صورة قائلة�« :أنا وال�سمكة
الرفقة اللي على عيني من كوالي�س
وقتيبةّ ..
م�سل�سل مقامات الع�شق ..عتاب».
م�سل�سل «اب��ن ع��رب��ي» ،ال��ذي تغري
ا�سمه �إلى «مقامات الع�شق» ،ي�ضم
نخبة من النجوم منهم نادين
خ���وري ،م�صطفى اخل��اين،
جل�ي�ن ا���س��م��اع��ي��ل ،جهاد
�سعد ،حممد حداقي ،حممد
حمادة ،يو�سف اخلال،
ومن �إخراج �أحمد ابراهيم
�أحمد ،وت�أليف الكاتب
حم��م��د ال��ب��ط��و���ش،
والعمل م ��أخ��وذ عن
�سرية حميي الدين
بن عربي.
• �سارة فرح

سوزان نجم الدين تنضم
لـ«حملة فرعون»

• لينا �شاماميان

• جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف

احتولت لغول» كتب كلماتها كل
من فانتا و�شيناوي ،وهي من �أحلان
�سادات وتوزيع رامي امل�رصي.
كما �أعلن النجم حممد رم�ضان عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على موقع تبادل
ال�صور والفيديو «ان�ستغرام» عن
تعاقده على �أحدث �أعماله الفنية
وه��و فيلم عربي جديد ولكن مل

يك�شف عن ا�سمه حتى الآن.
يذكر �أن حممد رم�ضان ب��د�أ خالل
الأي��ام املا�ضية ت�صوير م�سل�سله
اجل��دي��د «زل������زال» ،م��ن ت�أليف
عبدالرحيم كمال ،و�إخراج �إبراهيم
فخر ،وي�شاركه البطولة الن�سائية
النجمة ح�لا �شيحة ال��ت��ي قررت
العودة للتمثيل.

• �سوزان جنم الدين

ان�ضمت الفنانة �سوزان جنم الدين �إلى فريق فيلم
«حملة فرعون» ،الذي يقوم ببطولته الفنان
عمرو �سعد ،و�ستجمعها م�شاهد يف العمل مع
املالكم العاملي مايك تاي�سون.
وي�أتي ان�ضمام �سوزان جنم الدين لفيلم «حملة
فرعون» ،ليكون ثاين عمل �سينمائي لها داخل
م�رص بعد بطولة «قط وفار» مع حممود حميدة
والكاتب وحيد حامد واملخرج تامر حم�سن.
وكان املنتج حممد ال�سبكي قد �أعلن م�ؤخر ًا
عن امتام التعاقد مع تاي�سون الذي بد�أ
ت�صوير م�شاهده يوم الثالثاء  19مار�س.
فيلم «حملة ف��رع��ون» بطولة عمرو
�سعد ،وروبي ،وحممد لطفي ،وحمدي
املريغني ،وحممود عبداملغني،
ورام����ز �أم��ي�ر ،و�إخ������راج ر�ؤوف
عبدالعزيز ،و�إنتاج حممد ال�سبكي.
يذكر �أن الفنانة �سوزان جنم الدين

ت�صور حال ًيا م�شاهد م�سل�سلها اجلديد «ابن
�أ�صول» مع الفنان حمادة هالل ا�ستعدادا لعر�ضه
يف �شهر رم�ضان.
و�سبق �أن قالت �سوزان عن امل�سل�سل« :جتمعني
ق�صة حب خا�صة بحمادة ه�لال ا�شبه بعالقة
القط والفار ،وتلك العالقة موجودة يف العديد
من البيوت العربية ،ولأول مرة تعالج الدراما
تلك العالقات الأ�رسية احل�سا�سة ،فالعمل يلقي
ال�ضوء على م�شكلة اجتماعية حقيقية ويعاجلها
�ضمن جو مليء باحلب والرومان�سية والأك�شن
واالجتماعي».
جدير بالذكر �أن م�سل�سل «ابن �أ�صول» بطولة
حمادة هالل و�سوزان جنم الدين و�أي�تن عامر
وع��م��اد ر���ش��اد واينا�س كامل وحممد جناتي
وف��را���س �سعيد وت ��أل��ي��ف �أح��م��د حم��م��ود �أب��و
زي��د و�إن��ت��اج �سيرنجي تامر مر�سي و�إخ���راج
حممد بكري.

