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مطرب مو »حامد« ربه ان 30
الناس قامت تعرفه هاأليام يبي 
يس����تغل جناح أغنية قدمية 
اليديد  ألبومه  ويخليها ف����ي 
 علش����ان تضرب مع����اه مثل 
ما يقول.. احلمد هلل والشكر!

استغالل
 مذيع بعدما »حس« انه 
ما عنده برامج مباش���رة 
باالذاعة في الدورة اليديدة 
يفكر انه يقدم طلب ملسؤوله 
باالنتق���ال لقط���اع آخر.. 

بالتوفيچ!

طلب
»م��ايت�ه���ا«   ممث�ل����ة 
مو معروفة متشي وتسولف 
عن عالقته���ا بأحد املنتجني 
اخلليجيني بطريقة غريبة 
حق ربعها الل���ي بالقهوة.. 

الستر زين!

عالقة

»كلمة ولحن 2« يطرح 21 أغنية من أصل 50 هدية للجمهور في السنة الجديدة
أغاني األلبوم تم توزيعها على إسطوانتين

بشار جاسم
طرح املنتج وامللحن الش���اب ضاري املس���يليم ألبوم »كلمة 
وحل���ن 2« بعد جناح »كلمة وحلن 1« ويضم األلبوم 21 اغنية مت 
توزيعهم على اس���طوانتني مدمجتني لتكون هدية رأس الس���نة 

للجمهور الكرمي.
وعن األلبوم يقول املس���يليم في تصريح ل� »األنباء«: األلبوم 
ناجت عن جهد ما يقارب السنة ونصف السنة تقريبا خصوصا انه 
يضم اصواتا كثيرة ولكل صوت اكثر من اغنية ولكن اللي قدرنا 
علي���ه ان نطرح 21 اغنية من اص���ل يتجاوز ال� 50 اغنية وفكرنا 
ان نوزعها على عدد اس���طوانتني مدمجتني لتكون هدية بسيطة 

للجمهور مع بداية السنة اجلديدة.
ويضيف: احلمد هلل املوضوع كان ايجابيا من خالل املبيعات 

في مراكز البيع وايضا من 
خ���الل ردود االفعال التي 
تصلني وتصل فريق عمل 
»كلمة وحلن 2« وهذا الشيء 
يدفعن���ا ألن نط���رح كلمة 

وحلن 3 و4 و5 وأكثر.
أما النجمة منى ش����داد 
فقالت: انا شخصيا مستمتعة 
جدا بأغنية »اشكرك« وهي من 
كلمات سعد الصواغ وأحلان 
ضاري املس����يليم وشايفة 
ان هالتجرب����ة وايد حلوة 
خصوصا م����ن خالل ردود 
االفعال اللي ياتني وعموما 
ضاري املسيليم يستاهل انه 
نوقف معاه وحلو التعاون 

بني الشباب.
من جانب���ه، قال الفنان 
وامللحن عبداهلل سالم: انا 

سعيد جدا به���ذه التجربة خصوصا انني اغني ألول مرة اغنية 
سينغل ليست من كلماتي وأحلاني وهي »منو اللي بدا« للشاعر 
عوض نف����اع وأحل����ان األنني باالض�����افة الى كلماتي وأحلاني 
باأللبوم للعديد من املطربني منه���م محمد يوسف ومشاري العوضي 
وفهد العوضي فكل الشك�����ر للملحن املنتج ض���اري املسيليم ع���لى 

هذه الفرص���ة الرائع���ة وامتنى تكرارها باأللبومات املقبلة.
بدوره، قال املطرب محمد يوسف: تعاوني في اغنية »لو غالي« 
يعتبر التعاون الثاني مع امللحن عبداهلل س���الم واملوزع صهيب 
العوض���ي حيث تعاونت معهما من قبل في أغنية »باي باي« مع 
ألبوم »ش���باب روتانا« الذي طرح س���نة 2009، وانا سعيد جدا 

بهذا التعاون.
 واض���اف: احلمد هلل جتربت���ي اجلديدة بأغني���ة »لو غالي« 
القت الصدى اجليد خصوصا انن���ي صورتها ڤيديو كليب ومت 
عرضها على العديد من القنوات قبل طرح األلبوم بعش���رة ايام 

تقريبا.

من�ى ش�داد والمس�يليم وس�الم ومحمد يوس�ف: س�عداء به�ذه التجرب�ة الرائعة

النجمة منى شداد

الفنان محمد يوسف

امللحن عبداهلل سالم

خالد النبوي

نادين عجرم

.. في أحد كليباتها الغنائية

امللحن واملنتج ضاري املسيليم

كارول: مازلت أواجه العراقيل في مسيرتي الفنية
حال كنت محتارة بني مسألتني ومضت اربعة 
وعشرين ساعة من دون ان احسم امري اغض 

النظر عن املسألتني وال اختار ايا منهما.
واشارت كارول الى ان مسلسالت وافالما 
مصرية عرضت عليها لكن موضوع السينما 
مؤجل حاليا عندها، معتبرة ان السينما هذه 
االيام تفقد شيئا من هالتها مثلها مثل الغناء، 

ألنه ايا كان يغني وأيا كان ميثل.
وعن عالقتها باجلمهور املصري والصحافة 
املصرية قالت انها تزور اسبوعيا مصر وفي 
كل مرة تلقى استقباال وال اجمل لكون عالقتها 
مميزة جدا بهذا البلد وشعبه، وقالت: عالقتي 
رائعة بالصحاف���ة املصرية لكن ال انكر اني 

احسب لها مليون حساب.
وعن مواصفات الشريك الذي تبحث عنه 
وما اذا كان من الضروري ان يكون في مجال 
الفن، قالت ان ما اكتشفته هو انه من االفضل 
ان يكون في مجال الفن، وعللت ذلك بالقول: 
انا مهووسة جدا بالفن واملوسيقى واحتدث 
كل الوقت عن الفن، فاذا لم يكن شريكي قريبا 
من جو عملي فبديهي ان ميل ويشعر بعدم 
وجود قواسم مشتركة بيني وبينه، وختمت 
كارول بالق���ول: وجود الرج���ل مهم جدا في 
حياتي، علما اني من االشخاص الذين يتكلون 
كثيرا على انفسهم وقد اضطررت في مراحل 
كثيرة من حياتي ان العب دور املرأة والرجل 
كي اقف على رجلي، احيانا كثيرة اشعر بأني 
تعب���ت لكن من تعبي اس���تمد قوتي واعود 

واقف على رجلي.

مع ش���ركات االنتاج، فالفنان في هذه االيام 
صار مجرد رقم في الش���ركة وعليه ان يقف 
في الصف منتظرا طرح البومه في االسواق، 
وحت���ى لو انتهى من اع���داد اغنية ميكن ان 
تضعها الش���ركة جانبا ألن هناك فنانا آخر 
»بّدو ينزل شغله«، شخصيا لم احب الدخول 
في كل هذه املتاهات لكوني لس���ت من الذين 
يجاملون ويسايرون ولست مضطرة لتسيير 
عملي ان اتصل بفالن او فالن في الشركة لكي 
يتدخل ويسهل اموري، كاراكتري ليس كذلك 

لكوني ال احب ان يقمع احد حريتي.
وعما اذا كانت شركة االنتاج ستعود عليها 
بالنفع املادي، اكدت أنه ال استفادة مادية من 
الشركة بل االستفادة الوحيدة هي من احلفالت 
التي حتييها، مضيفة ان الشركة لن تستفيد 
حتى لو باع البومها مليون نسخة، واشارت 
الى ان هذه الشركة لها افق وميكن اال تكتفي 
بإنتاج االعمال الغنائية، لكن ليس في مقدورها 

منذ اليوم حتديد انتاجاتها االخرى.
وحتدثت سماحة عن سنة 2009 وما تتوقعه 
منها، فأكدت انها متفائلة جدا بها فنيا وغير 
فني واحساس���ها ينبئها بأن امرا كبيرا جدا 
سيتغير في حياتها هذه السنة، واكدت انها 
تشعر دائما بأنها في سباق مع الزمن والعمر، 
حيث قالت: اتشاجر كثيرا مع الوقت لكوني 
اشعر بأن العمر قصير جدا، وتضيف: اشعر 
دائما بأنني اركض وكأني في سباق مع الوقت، 
ايقاعي سريع جدا بينما كل االشياء من حولي 
أبطأ مني، قراراتي آخذها بسرعة هائلة، وفي 

                   بيروت � بولين فاضل
ي���كاد يكون اج���راء مقابلة مع 
الفنانة كارول س���ماحة اشبه 
الدائمة  باملهمة الصعبة وهي 
انها في بعض  السفر لدرجة 
االحيان تصعد الطائرة خمس 
او س���ت مرات في االسبوع، 
كارول التي تعيش اليوم ايقاعا 
سريعا في مسيرتها الفنية 
خصوص���ا م���ع طرحها 
البوما جديدا في  مؤخرا 
االسواق بعنوان »حدودي 
الس���ما« حل���ت اخي���را ضيفة 
على اح���دى االذاعات اللبنانية 
احمللية بعد غي���اب ال بأس به 
عن احلوارات االذاعية، فقامت 
بداية بجرد حساب لسنة 2009 
معتبرة اياها س���نة االجتهاد 
والكفاح واالختبارات الصعبة، 
وقالت ان سنة 2009 هي اكثر 
سنة حتيي فيها احلفالت رغم 
االرهاق الكبير الذي عرفته جراء 
كثافة الس���فر واحلفالت، اال انها 
س���عيدة جدا ب���كل ذلك، 
ولفتت الى ان مسيرتها 
الفنية كانت ومازالت 
ال تخلو من العراقيل 
ان  واملش���اكل غير 
الناس ال يعرفون 
بهذه االمور لكونها 
االش���خاص  م���ن 
الذي���ن ال يحب���ون 
لع���ب دور الضحية 
حتت االضواء، واضاف���ت قائلة: اموري 
الفنية ليست مسهلة ابدا وهناك دوما عرقلة 
لكني ال اميل الى الكش���ف عن املشاكل التي 

تعترضني.
واوضحت كارول انه من بني االختبارات 
الصعب���ة التي عرفتها ف���ي العام 2009 
تأسيس ش���ركة انتاج مع مدير اعمالها 
ماريو اسطا وامللحن سليم عساف اطلقوا 
عليها اس���م »الكارما«، مشيرة الى ان 
البومها »حدودي السما« من انتاج هذه 
الشركة وفي االمر مجازفة كبرى لكنها 
لو لم تكن تدرك امكاناتها ملا دخلت 

في هذه املجازفة.
وتابع���ت: مراقبت���ي لزمالئي 
الفنانني جعلتني أالحظ كم يعانون 

تحاول أن تبطئ من سرعة القرارات التي تتخذها

النبوي تفرغ لمسلسله الجديد

نادين شقيقة نانسي عجرم 
تستعد الستقبال مولودها األول

القاهرة � سعيد محمود
وّقع الفنان خالد النبوي عقد مسلسله اجلديد الذي سيطل من خالله 
على جمهوره في رمضان املقبل مع املنتج محمود بركة، حيث سيشارك 
النبوي الفنانة عبلة كاملة في طولة املسلسل، وجار حاليا اختيار باقي 
فري����ق العمل. من جانبه يتكتم النب����وي تفاصيل العمل متام مبا فيها 
اسم املسلسل حلني بدء التصوير الذي تقرر ان يكون في فبراير املقبل، 
حيث انتهى خالد من تصوير مشاهده في فيلم »الديلر« ويتفرغ حاليا 
للتحضير ملسلس����له اجلديد. يذكر ان آخر اعمال خالد النبوي الدرامية 
مسلس����ل »صدق وعده« الذي حقق جناحا كبيرا وردود أفعال واسعة 

على املستويني النقدي واجلماهيري.

بيروت � ندى مفرج
تس���تعد نادين 
شقيقة الفنانة نانسي 
عج��رم الس���تقبال 
مولوده���ا األول في 

العام اجلديد.
يذك�ر ان »نادين« 
الش���قيق��ة  ه���ي 
الصغ��رى لنانسي 
وقد ارتبط���ت برجل 
األعم������ال ف���ارس 
فتوحي في ش���هر 
اغس���طس املاضي، 
نانس���ي  وكان���ت 
ش��اهدة على الزواج 
أقي������م في  ال���ذي 
كنيسة م�ار م�ارون 
وغ���نت  جع���يتا، 

للعروسني.
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عبداهلل ناصرخالد بو صخر. بدر منصورضاري املسيليمسعد الصواغتلعب عليهم

تطوير صهيب العوضيصهيب العوضيفلكلور تركيعبداهلل سالمحس فيني

يحيى عبداللطيفحالضاري املسيليماحمد الشرقاويهذا حبيبي

عادل املاسعادل املاسعادل املاسعادل املاسقلوب الناس
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حسن رئيسيعليحسن رئيسيفهد العليوةغريبة

عبداهلل ناصرديناضاري املسيليمامين علوانلسه حبيبي


