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أصالة نصري.. »قانون كيفك«

 آخر الشهر الجاري
نورا رحال: أحب التمثيل لكنه في المرتبة الثانية بعد الغناء سرقة »مول« ماجدة الصباحي

القاهرة ـ سعيد محمود
تعرض املول التجاري الذي متلكه الفنانة ماجدة الصباحي في 
6اكتوبر، للسرقة وعلى الفور اجتهت الى مديرية األمن وقامت بتقدمي 
بالغ اكدت فيه انه متت سرقة عدة محالت. وكانت ماجدة تلقت خبر 
السرقة خالل وجودها في باريس من اجل تكرميها باملركز الثقافي 
املصري والذي قام بعرض مجموعة من افالمها على مدى اسبوع.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تعيش الفنانة نورا رحال مرحلة االستماع 
لعدد من االغنيات لغناء احداها في الفترة املقبلة 
لتسجيلها وتصويرها بطريقة الڤيديو كليبب كما 
انها تسمع عددا من االحلان للملحن هيثم زياد 

الذي سبق ان عملت معه اغنيات »عادي عادي« 
و»ال تختبر صبري« و»عذب قلبي« وستكون 
اغنيتها املقبلة من أحلانه. واكدت ان الس����ينما 
والتمثيل لن يأخذاها من الغناء النه مشروعها 
في احلياة وتعشقه بشدة اما التمثيل فتحبه اال 

انه يأتي في املرتبة الثانية بعد الغناء. مشيرة 
الى ان ابتعادها عن االضواء لفترة طويلة بسبب 
مرضها ووضعها الصحي، نافية ما تردد عن ان 
السبب هو فشل فيلمها االخير كما تردد الن كل 

عمل فني له ظروفه وارتباطاته.

عل���ى الرغم من أن معظم الفنانني قام���وا بتأجيل موعد طرح 
ألبوماتهم اجلديدة في األس���واق بسبب بطولة كأس العالم التي 
حتظى بنس���بة متابعة جماهيرية كبيرة، إال أن الفنانة أصالة لم 
تكترث بذلك وقررت طرح ألبومها اخلليجي اجلديد 2010 عن طريق 
ش���ركة »بالتينوم ريكوردز« مع االيام األخيرة للش���هر اجلاري، 
بحس���ب ايالف، وان الشركة املوزعة تس���لمت »ماستر« األلبوم 
ليتم تصنيعه وطباعته. ويأتي املوعد اجلديد لطرح األلبوم الذي 
سيحمل عنوان »قانون كيفك« حسب ما أعلن سابقا، بعد عدد من 
التأجيالت بسبب عدم اتفاق املنتج زوجها املخرج طارق العريان، 
مع شركات التوزيع في مصر واخلليج العربي، لتستقر في نهاية 

املطاف على شركة »بالتينوم ريكوردز«.
هذا وسيضم األلبوم تسع او عشر أغنيات جديدة، مت تسريب 
أو طرح عدد منها بعد أن قامت اصالة بغنائها بعدد من املناسبات 
واحلفالت ومنها أغنية »س���م وعسل« كلمات معتزة وأحلان ليل 
وتوزيع سيروس، وأغنية »ياراسي التعب« كلمات أحمد املسافري 
واحلان فايز السعيد. واملالحظ في األلبوم ان معظم األغنيات جاءت 
من أحلان امللحن سهم الذي قدم سبع أغنيات بدأها بأغنية »قانون 
كيفك« التي ستحمل عنوان األلبوم من كلمات تركي وتوزيع خالد 
عز باملش���اركة مع هاني فرحات، اللذين قدما توزيع أغنية »بس 
دقيقه« من كلمات فيصل السديري، وأغنية »شخص يهتم« كلمات 

سعود بن محمد بن عبداهلل.
ومن كلمات فيصل السديري يقدم امللحن سهم للفنانة السورية 
أغنية »إلى متى؟« توزيع عصام الشرايطي، وأغنية »شرهه وعتب« 
من كلمات سعود البابطني، وتوزيع عصام الشريطي أيضا، وأغنية 
»شف عذر« كلمات س���عود بن عبداهلل، وأغنية »تعبت ارضيك« 

كلمات الشاعر أسير الشوق.


