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نانسي عجرمراشد املاجدنوال الزغبي

جلنة حتكيم »سوبر ستار« احلديدية دينا

رامي عياش أثناء احلفل

ممثل���ة كان »وده���ا« 
تش���ارك أح���د النج���وم 
الكبار عمل���ه اليديد بس 
العمل طردها ألنها  منتج 
ما تعرف متثل.. اللي يطالع 

فوق يتعب يالطيبة!

ممثلة »رمت« التهامي على أدائها 
الضعيف في أعمالها السابقة على 
شركة االنتاج اللي كانت تشتغل 
معاه���م واللي كان���وا حاكرينها 
بأدوار معينة مثل ما تقول.. خير 

إن شاء اهلل!

طرد ضعف
رئيس قسم في معهد املسرح 
مقزرها فرارة على مكاتب النواب 
بعد ما درى انه طلع قرار بتشكيل 
جلن���ة الختيار عمي���د ووكيل 
للمعهد.. مهما س���ويت ما راح 

يصير اللي في بالك!

لجنة

»سوبر ستار« ينقل شاشته
من »المستقبل« إلى » أبوظبي«

رامي عياش: لم أفبرك إغماء 
الفتيات بحفلي في المغرب!

دينا تتورط
مع »أوالد البلد«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الكثيرون ان يطل برنامج »سوبر 
ستار« من خالل شاشة »املستقبل« بعد ان كانت حضنته منذ انطالقه، 
يبدو ان البرنامج الشهير »سوبر ستار« والذي كان قد انطلق بنسخته 
العربية من لبنان وقد توج أس����ماء كبيرة في عالم الفن أمثال ملحم 
زين ورويدا عطية وديانا كرزون وشهد برمدا وايلي بيطار وغيرهم، 
يجد البرنامج طريقه من جديد لكن من خالل شاشة قناة »أبوظبي« 

وستبدأ احلملة اإلعالنية إلطالقه عبر شاشتها قريبا.
فما سر هذا االنتقال؟ وهل صحيح انه الضائقة املالية التي يتردد 
انه يعاني منها تلفزيون »املس����تقبل« أم ألسباب أخرى؟ كاخلالفات 
التي دارت سرا وعلنا بني الشركة املنتجة القدمية »اي ميديا« للبرنامج 
وجلنة التحكيم التي قرر أغلب أعضائها االنسحاب منها بسبب سوء 
املعاملة التي كانوا يتلقونها من فريق االنتاج وكانت جرت مفاوضات 
مع شركة انتاج جديدة لصاحبها املخرج بودي معلول لالنطالق بالعمل 

لكن يبدو انها وصلت الى حائط مسدود.
يبقى السؤال: ما الشركة التي ستنتج البرنامج وهل سيتم تصويره 
من لبنان وهل سيأخذ نصيبه من الشهرة والنجاح اللذين حصدهما 

عندما كانت ترعاه شاشة »املستقبل«؟

القاهرة ـ سعيد محمود
عبر الفنان اللبناني رامي عياش عن غضبه من اتهامه بفبركة 
اغماء الفتيات في حفله األخير في املغرب، وقال انه »ابن جبل، وال 
يقوم بهذه األفعال«، مشيرا في الوقت نفسه الى انه ضد حاالت 

اإلغماء، ومبالغة اجلمهور في حب الفنان الى هذه الدرجة.
واعتبر عياش ان مش���اركته في مهرجان مغربي ملس���اعدة 
مرضى السرطان من أجنح احلفالت، في الوقت الذي قال انه من 
اجلميل ان يشارك الفنانون في حفالت يذهب ريعها الى مرضى 
الس���رطان، رافضا احلديث عن جمعيته التي يعتزم افتتاحها 

قريبا حملاربة هذا املرض، خاصة لألطفال.
وكش���ف عياش ان ألبومه املقبل سيصدر في منتصف شهر 
أبريل املقبل ويتضمن 9 أغنيات، نصفها باللون اللبناني واآلخر 
باللون املصري. ومن بني األغنيات دويتو »بحب الناس الرايقة« 
الذي غناه مع الفنان الش���عبي أحمد عدوية، وأغنية »حياتي« 
مشيرا الى ان 3 أغنيات كتبها وحلنها بنفسه، كما انه تعاون في 
باقي األغنيات مع عدد من الشعراء وامللحنني وموزعي املوسيقى، 

كسليم عساف، وجان ماري رياشي ورامي جمال وغيرهم.
وقال انه بذل جه���دا كبيرا في أغني���ات ألبومه، معتبرا ان 
كلفت���ه التي لم يفصح عنها األكبر من بني األلبومات في العالم 

العربي.

القاهرة ـ سعيد محمود
س����افرت الراقصة والفنانة دينا 
الى سنغافورة إللقاء محاضرات في 
الرقص الش����رقي في معهد الفنون 
الشعبية التابع للحكومة هناك وهي 
ليست املرة االولى التي تقوم فيها 
دينا بهذا الدور وسيقام لها حفل كبير 

بحضور رئيس احلكومة.
وقد قامت دينا مبشاركة الفنان 
س����عد الصغير بطولة فيلم »أوالد 
البلد« والذي تدور أحداثه حول شاب 
ميتلك ورشة الصالح »التوك توك« 
يتورط هو وزوجته مع بعض رجال 
األعمال في صفقة يكتشف بعد ذلك 
ان هدفها بيع البلد، كما مت ترشيحها 
ألداء دور »بديعة ماصابني« زوجة 
جنيب الريحاني في املسلسل الذي 
يحكي قصة حياته بعد اعتذار الفنانة 

عبير صبري عن الدور.

خيامي: أنا والماجد »سنة واتنين«.. و»أصلي« مع نانسي

بشار جاسم
انتهى امللحن املتميز محمود خيامي من تلحني 
مجموعة أعمال للعديد من النج�وم، وفي تصري��ح 
ل� »األنباء« يقول: تعاونت مع الفنانة نوال الزغبي 
في أغنية »سينغل« بعنوان »صاحلوني عليه« والتي 
تغير اسمها واصبح »أمانة« من كلمات سمير زكي 
وتوزيع خالد نبيل وقد طرحتها نوال باألس���واق 
والقت صدى جيدا، كما تعاونت مع الفنان الكبير 

راشد املاجد في أغنية مصرية جديدة اسمها »سنة 
واتنني« وتقول كلماتها:
سنة واتنني وتالته

بحايله واحتملته عشان حبيت
كل شوية بروحلوا

وبرجع زي مارحت أنا زي ما جيت
وهي م���ن كلمات أحمد ش���تا وتوزي���ع خالد 

نبيل.

ويستطرد: باالضافة الى تعاون جديد مع الفنان 
رامي عياش بعنوان »ساعة الغروب« كلمات أحمد 

شتا وتوزيع جان ماري رياشي.
وتابع: ال أخفي سعادتي بتجديد التعاون بيني 
وبني الفنان ماجد املهندس بعد جناحنا في العديد 
من األعمال، ومنها أغنية »بني إيديا«، و»أنسى كل 

الناس«، و»بناديلك«.
وزاد خيامي: كما اختارت الفنانة نانسي أغنية 

من أحلاني حتمل اسم »أصلي« 
أغاني األلبوم  لتكون ضم���ن 

اجلديد، وس���يتم تسجيلها في 
أقرب وقت. مش���يرا إلى ان األغنية من 
كلمات الشاعر الغنائي هاني الصغير ومن 
توزيع طارق مدكور، وسيتم تسجلها في 
االستديو اخلاص مبدكور فور تواجد 

نانسي في مصر.

يتعاون مع الزغبي والمهندس وعياش

الملحن محمود خيامي


