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ماجدة الرومي

هدى حداد

عاصي احلالني

د.شريفة محمود ود.جوسلني ساسني في البرنامج

زياد الرحبانيمايا دياب

نيكول سابا

ماجدة الرومي تغني في أبوظبي

هدى حداد تتجه للتمثيل

نيكول سابا 
و»الحب الممنوع«

بدأت الفنانة نيكول س����ابا في 
تصوير مسلسل تلفزيوني لبناني 
جديد بعنوان »احلب املمنوع« من 
كتابة ريتا برصونا واخراج فيليب 
اس����مر وانتاج »م����روى غروب«، 
البطول����ة املمثل  فيما يش����اركها 
باس����م مغنية، وتلعب نيكول في 
املسلسل دور مغنية ُتغرم بشاب 

مرشح لالنتخابات النيابية.
على صعيد آخر، حتضر نيكول 
ألغنية جدي����دة منفردة بعيدا عن 

ألبوم كامل من انتاجها اخلاص.

مايا دياب بين زياد وغسان الرحباني

غدًا على شاشة أبوظبي تأثير موت 
أحد الوالدين في »حكمة نساء«

تناقش حلقة هذا االسبوع من البرنامج الطبي احلواري »حكمة 
نساء« على قناة ابوظبي األولى تأثير موت أحد الوالدي��ن على 
األس���رة، وخصوصا على االطفال واملراهقني، حي���ث تتس���اءل 
الطبيبات هل نخبر اطفالنا باحلقيقة وما املدة الزمني���ة الطبيعية 
للحزن العميق؟ تعرض هذه احللقة غدا االربعاء الس���اعة ال� 8 

مساء.
تلق���ي احللقة ايضا الضوء على آخ���ر تقنية جراحية لعالج 
السينوزيت، وعالجات مرض الصدفية، اما اختصاصية التغذية 

فتدعو الطبيبات الى وجبة عشاء صحية.
ويناقش برنامج »حكمة نساء« في كل حلقة آخر ما مت التوصل 
اليه في مجال الطب وفي مختلف التخصصات ويتميز البرنامج 
بصبغة نسائية بحتة من خالل ادارة دفته من قبل اربع طبيبات 
متخصصات مت اختيارهن من اربع دول عربية وهن: د.سعاد لطفي 
من االمارات وهي طبيبة متخصصة في اجلراحة التجميلية واجللدية 
والليزر، ود.مديحة العجروش من السعودية االختصاصية في علم 
النفس العيادي، ود.شريفة محمود شرف من مصر املتخصصة 
في الطب النس���ائي، ومن لبنان د.جوسلني ساسني املتخصصة 

في الطب الداخلي وامراض الصدر والرئة.

بيروت ـ بولين فاضل
تتلقى مغنية فريق الفور كاتس مايا دياب عروضا متثيلية في مجال 
السينما والتلفزيون بعد جتربتها األخيرة في املسلسل التلفزيوني »كالم 
 ،MTV نسوان« الذي عرض خالل شهر رمضان الفائت على شاشة محطة

وهي تدرس هذه العروض بتأن قبل االختيار بينها.
على صعيد آخر، حتضر مايا لعمل مع الفنان زياد الرحباني تقول 
عنه انه سيكون مفاجأة للجمهور، كما تشاركه جولة فنية يقوم بها أوائل 
الس����نة اجلديدة وتشمل 6 بلدان عربية وأوروبية، اما بالنسبة لعملها 
مع فريق الفور كاتس، فتؤكد دياب أنه ال وجود ألي خالف بينها وبني 
الفنان غسان الرحباني القيم على الفرقة، وتشير الى انه يجري اإلعداد 
لكلي����ب جديد للفريق من ألبوم »ولعت كتير« على أن يعرض على كل 

الشاشات من دون استثناء.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حتيي الفنانة ماج���دة الرومي حفلني 
غنائيني في ابوظب���ي يومي 3 و4 مارس 
املقبل. من جهة اخرى تضع الرومي اللمسات 
االخيرة على ألبومها املقبل وتقوم مبرحلة 
التوزيع ألغني���ات البومها اجلديد، الذي 
يتضمن 13 اغني���ة منها »وعدتك« كلمات 
الشاعر الكبير الراحل نزار قباني وأحلان 
كاظم الس���اهر، والتي تنازل الساهر عن 
غنائها ملاجدة بعد ان كان مقررا ان يطرحها 
بألبومه االخير »الرسم بالكلمات« وذلك 
بعدما أبدت اعجابها بها، واغنية »الدقايق 
بتغير« والتي سجلتها مؤخرا من كلمات 
الشاعر نزار فرنسيس وأحلان املوسيقار 

ملحم بركات، كما كتبت ماجدة الشاعرة عددا 
من اغاني ألبومها وقد وزعها وحلنها لها 
جان ماري رياشي كما سجلت االغاني على 

الطريقة السيمفونية في بودابست.
ويعد هذا االلبوم الثاني ملاجدة مع شركة 
»جود نيوز فور ميوزيك«، بعد ألبومها 
االول معها الذي طرحته عام 2006 بعنوان 
»اعتزلت الغرام«، وصورت منه بطريقة 
الڤيديو كليب االغنية التي حمل االلبوم 
اسمها من كلمات نهى جنم ونزار فرانسيس 
وأحلان ملحم بركات، مع املخرجة اللبنانية 
نادين لبكي، ومت عرضها على عدد كبير 
من قن���وات االغاني خالل االعوام الثالثة 

املاضية.

س����جلت الفنانة هدى حداد 5 
الذي  ألبومها اجلديد  أغنيات من 
سيضم أغنيتني باللهجة اللبنانية 
وثالث باللهج����ة املصرية، العمل 
هو األول لها مع ش����ركة »أرابيكا 
ميوزك« واألغاني من كلمات نبيل 

خلف وأحلان وليد سعد، كما انها 
حتّضر ألغنية »سينغل« ستصدرها 
قب����ل األلبوم، يذكر ان هدى حداد 
ستقوم بالتمثيل ألول مرة بعدما 
عرض عليها سيناريو لفيلم مصري 

وأعجبها وتنتظر توقيع العقد.

أكد أنه يبحث عن أدوار يستفيد منها الناس

أحمد البارود: الفنانات الجديدات أصبحن يتحكمن في الوسط الفني

على وجودنا كشباب، وصدقني لدينا 
مواهب رائعة مثل حمد العماني وفيصل 
العميري وعبداهلل بهمن وغيرهم الكثير 
فلماذا ه���ذا التحول، وال اعلم ما الذي 

يريدون الوصول اليه.
لكن هذا الكالم قد يؤثر عليك؟

للعلم انا اذا اردت النزول في شهر 
رمضان بسبع او تسع اعمال سيكون، 
خصوصا انني ارتبط بعالقات جيدة 
جدا مع املنتجني لكن كما قلت احب ان 
اظهر في االدوار التي تضيف لي ولن 
اقبل على نفس���ي او دراستي ان اكرر 
شيئا من اداء الشخصيات قد تؤثر على 
جماهيريتي ولن انسى نصيحة والدي 
الذي قال لي انه البد من الدراسة قبل 

دخولي الى الوسط الفني وقد كان.
وماذا تنصح في هذا االجتاه؟

ان يكون كل فنان رقيبا على نفسه 
وان يعلم انه يقدم رسالة وان يهتم بأن 
ميأل نفسه من الداخل وأال يكون فارغا 

مثل الفقاعة كما ذكرت سابقا.
ماذا تعني بفارغ؟

لالسف جتد في الوسط الفني بعض 
الفنانني يعملون عمال او عملني وفي 
النهاية يخلص مخزونه ويبدأ في الكذب 
على الناس بعكس البعض اآلخر جتده 
مليئا باالنفعاالت والثقافة والشخصيات 

املتميزة.
يبدو أنك حتمل ف��ي صدرك الكثير 

من الهموم؟
انا مجنون بالفن واغار عليه ولست 
ممن يقصدون الشات او الفيس بوك 
وامنا اسعى لتقدمي شيء يستفيد منه 
الناس ويرسخ تواجدي عندهم بصورة 

صحيحة حتترم تاريخي الفني.

أجل التواجد دون ان اقنن ظهوري، لذلك 
دائما انظر الى الفنانني الكبار واقتدي 
بهم، حتى ال اكون مثل الفقاعة التي نراها 

كبيرة لكنها خاوية من الداخل.
تدقق في اختيارتك؟

بالطبع وابحث عن كل ما يفيدني 
في املوضوع ليس من أجل املال فقط 
وامنا ألني فنان واهت���م مبا يبرزني 

بصورة صحيحة.
اال تهتم كفنان باجلانب املادي؟

ال انكر ان النقود شيء مهم خصوصا 
في ظل الغالء املنتشر مؤخرا لكن انا 
اعش���ق مجال التمثيل بصرف النظر 
عن اي اعتب���ارات اخرى واتذكر انني 
حتدثت مع احد الفنانني الكبار وقلت 
له لقد »العت كبدي« من الوسط الفني 
والذي عيرت به فقال لي »االمر بخير 
وهناك فنانون يش���رفون هذا البلد 
وايضا شباب لديه املوهبة لكن ما 
يفسد االمر هو التطبيل الذي ينتهجه 

بعض الفنانني«.
ماذا كان يعني ب� »التطبيل«؟

مقاطعا اقرب مثال على كالمه 
هو انك جتد فنانا شابا له العديد 
من االعمال الناجحة ويشارك 
في مسلس���ل مع���ني وفجأة 
تأتي فنانة جديدة وتأخذ 
مساحة اكبر منه واسمها 

يأتي قبله.
املمث��الت  ان  تعن��ي 
أث��رن عل��ى  اجلدي��دات 

فرص الشباب؟
لالسف لقد دخلن الى 
الوسط الفني واصبحن 
يتحكمن في���ه وهذا اثر 

عبدالحميد الخطيب
الفنان احمد الب���ارود لديه العديد 
من النقاط واملآخذ على الوسط الفني 
خصوص���ا فيما يرتب���ط بالفنانات 
اجلديدات ومدى تأثيرهن علي فرص 

الشباب املمثلني.
»األنب���اء« التقت ب���ه لتعرف 
منه س���بب غيابه الفترة املاضية 
وجديده وسر هوسه بالفن فإلى 

التفاصيل.
ما سر اختفائك الفترة املاضية؟

لوف���اة والدي رحمه اهلل بعد 
معاناة طويلة مع املرض وحاليا 
بدأت في اس���ترجاع نش���اطي 

الفني.
هل لديك جديد؟

عرضت علي بعض النصوص 
ولكن اعتذرت عن بعضها لعدم 
مناس���بتها لي وادرس البعض 

اآلخر.
لك��ن بع��دك ق��د يؤث��ر عل��ى 

جماهيريتك؟
ال احب العمل من 

البارود مع املمثل محمد األمير

احمد البارود

ألبوم عاصي الحالني في األسواق مزّور!
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

في الوقت الذي تستعد شركة 
روتانا لطرح االلبوم اجلديد 
للفن����ان عاص����ي احلالني في 
االسواق مطلع االسبوع املقبل، 
اس����تغرب الناس طرح ألبوم 
يحمل اس����م »عاصي احلالني 
أحلى االوقات« ويتضمن كليب 
اغني����ة احلى االوقات الذي مت 
اصداره منذ فترة قريبة وهو 
منسوخ ومسروق ويتضمن 
االلب����وم أغان����ي لفن����ان غير 

عاصي.
عاصي اكد ان ألبوم »أحلى 
االوقات« املوجود في االسواق 
حاليا هو م����زور ويروج على 
ان����ه ألبومه اجلدي����د، وهو ال 
يعل����م من يقوم به����ذا، ولكنه 
امر معتاد نتيجة التعدي على 
امللكية االدبية ونسخ االلبومات 
والبرام����ج والذي يتم بصورة 

غير شرعية.
وع����ن ألبوم����ه اجلديد قال 
عاص����ي ان االلبوم س����يكون 
بعنوان »عاصي 2010« وسيصدر 

االثنني 18 يناير اجلاري. وقد قرر 
مسبقا تصوير اغنية »يا ريتني 
أنا وال انت« مع املخرج املصري 
عادل س����رحان. وس����يتضمن 
االلبوم اجلديد 16 اغنية تعاون 
فيها »فارس الغناء العربي« مع 
عدد كبير من الشعراء وامللحنني 
في العالم العربي وتنوعت بني 
اللبناني والب����دوي واملصري 

واخلليجي.
من جهة اخرى، اشار عاصي 
احلالني الى ان ما دفعه للمشاركة 
في قوافل اخلير وتقدمي الكثير 
من املساعدات هو زواجه بكوليت 
بولس احلالني واجنابه منها 
اوالدا ما جعله يتألم كثيرا حني 
تقع عينه على طفل مشرد أو 

مريض أو عاجز.
الرئيسي  وذلك هو السبب 
الذي دفعه للمشاركة في اعمال 
اخلير في شتى البلدان العربية. 
ويعتقد ان ذلك واجب على كل 
انسان أيا كان موقعه سواء كان 
فنانا أو محامي����ا أو طبيبا أو 

غير ذلك.

يحمل عنوان »أحلى األوقات«

رامي عياش: الفيلم بعد ألبومي الجديد
نفى الفنان رامي عياش ما تردد 
أخيرا عن عدم رضا الفنان املصري 
أحمد عدوية عن ديو »الناس الرايقة« 
الذي جمع بينهما لكون مشاهد رامي 
في الكليب أكثر من مشاهد عدوية، 
رامي أوضح ان عدوية راض كل الرضا 
عن الكليب وفرح به وقريبا سيتوجه 
الى مصر لالحتف���ال بنجاح العمل 
معه، اما بالنس���بة لفيلمه املرتقب 
في مصر، فق���د تأجل تصويره الى 
ما بعد اص���داره ألبومه اجلديد مع 
االشارة الى انه ملتزم بعدم االعالن 
عن اي معلومة تتعلق بالفيلم عمال 
بقرار من الشركة املنتجة، ويصدر 
ألبوم رامي اجلديد في شهر فبراير 
املقبل عن شركة »ميلودي« على ان 
يتضمن تسع أغنيات من أحلان جان 
ماري رياشي وسليم عساف وكلمات 
محمد رفاعي ونزار فرنسيس ومجد 
يحيى، اما بالنسبة حلفل رأس السنة، 
فقد قرر رامي عياش احياء هذا العام 

في األردن.

أكد أن عدوية راض عن كليب »الناس الرايقة«

رامي عياش أحمد عدوية


