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فنان العرب محمد عبده رابح صقر

»يا راحلة« ضمن ألبومه الجديد

فنان العرب: مهما قال المفسرون رأيي في رابح صقر لن يتغير

»خليك بحالك« تقلب 
حياة كارول سماحة 

رأسًا على عقب!

مصادرة سيارة 
ديانا كرزون وبيعها 

في المزاد العلني

اكد فنان العرب محمد عبده أن ألبومه اجلديد املنتظر طرحه في األسواق خالل الفترة 
القليلة املقبلة شارف على االنتهاء، لكنه لم يحدد الوقت الزمني لطرحه في األسواق العربية، 
مس����تبعدا أن يكون متزامنا مع عيد األضحى أو إجازة منتصف العام الدراسي - بحسب 
احدى الصحف الس����عودية. وأشار عبده الى ان الشاعر ساري سيكون حاضرا في العمل 
بقوة من خ����الل مجموعة من النصوص، أهمها قصيدة »يا راحلة« التي تصدي لتلحينها 
ناص����ر الصالح وكذلك أغنية أخرى من أحلان صالح الش����هري والبحريني أحمد الهرمي 

وملحنني آخرين وس����تكون جميع األغاني التي كتبها س����اري »كالسيكية« ما عدا قصيدة 
حلنها فنان العرب ستكون باللحن اخلبيتي الراقص. 

من جانب آخر استغرب عبده ردة الفعل حول تصريحه الصيفي عن رابح صقر مؤكدا 
أن عالقته براب����ح متجاوزة كل التكهنات واضاف: كان يجب على املفس����رين أخذها على 
احملم����ل اإليجابي، وأنه ال يوجد خالف بيننا ورأيي في رابح معروف مس����بقا ولن يتغير 

وعالقتنا أقوى من أي كالم.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تبص����ر األغني����ة املصورة 
»خلي����ك بحال����ك« الن����ور في 
منتصف الشهر اجلاري، والتي 
تعي����د الفنانة كارول س����ماحة 
الى بي����روت، بعد غياب تخطى 
أثناءها  ثالث سنوات، اعتمدت 
التصوير في دول مختلفة، حيث 
صورت االغنية على مدى يومني 
متتال����ني، في مواق����ع عدة، بني 
اجلميزة ومرفق بيروت ومنطقة 
جعيتا، وذلك برغبة مشتركة من 
الفنانة سماحة واملخرج تيري 
فيرن، لتصوير بيروت من زاوية 
مختلف����ة، كما مت التركيز خالل 
الكليب، على أداء سماحة الدرامي 
من خالل جتسيدها لدور امرأة 
تنقلب حياتها رأسا على عقب، 
في ليلة واحدة حيث تتس����ارع 
أحداث حياتها، لتقف أمام قرار 

مصيري. 
يذك����ر ان اغني����ة »خلي����ك 
بحال����ك« كلمات وأحلان مروان 
خوري وتوزيع روجيه خوري 
واخراج تيري في����رن. ومدير 
تصوير سيلفس����تر دوديز، اما 
ادارة انتاج لنادين حلود فيرن 

واالنتاج الكارما.

املنتج، محمد  إيالف: صرح 
املجالي بأن شرطة األردن بدأت 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 
الفنانة األردنية، ديانا كرزون، 
عل����ى خلفية فس����خها للتعاقد 
معه دون االلتزام بسداد الشرط 
اجلزائ����ي البالغ 100 ألف دينار 
أردني. وأكد املجالي أن دورية 
النجدة بالعاصمة األردنية عمان 
نشرت منذ أكثر من شهر ونصف 
الش����هر مواصفات سيارة ديانا 
في األردن م����ن أجل مصادرتها 
وبيعها باملزاد العلني، مش����يرا 
إلى أنه مت ضبطها وكان يقودها 
شقيقها، ووضعت في قسم شرطة 
عمان الشرقية، متهيدا لبيعها في 
املزاد العلني لصالح الدعوى التي 
أقامها باحلجز على ممتلكات ديانا 

لسداد قيمة الشرط اجلزائي.
وأكد املجالي اس����تمراره في 
مقاض����اة ديانا كرزون من أجل 
احلصول على حقه، س����واء من 
خالل قيامها بس����داد الش����رط 
اجلزائي أو العودة لتنفيذ بنود 
العقد املوقع مسبقا، مشددا على 
أنه مس����تمر في شكواه ضدها 
في نقابة املوس����يقيني املصرية 
ملنعها من الغناء في مصر حلني 
انتهاء األزمة. وأوضح أن ديانا 
ممنوعة من دخول األردن وفي 
حال دخولها في أي وقت سيتم 
إيقافها، مشيرا إلى أنها في حال 
تقدميها معارض����ة على احلكم 
سيسمح لها بالدخول مع منعها 
من السفر حلني إصدار احلكم في 
املعارضة التي قامت بتقدميها، 
وهو ما ميعنها من املشاركة في 
مهرجان األردن لإلعالم العربي 
املق����رر إقامته في الفترة من 16 

إلى 18 اجلاري.

كارول سماحة

ديانا كرزون


