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استمرارا الستضافته لنجوم 
الغناء في العالم العربي يستضيف 
برنامج »تاراتاتا« على قناة دبي، 
األح����د املقبل في تاس����ع حلقاته 
باملوس����م اجلديد الفن����ان عبادي 
اجلوهر، مبشاركة كل من الفنانني: 
دينا حايك ويوسف العماني وفدوى 
املالك����ي، فيما تق����دم هذه احللقة 

املذيعة حصة اللوغاني.

الس����ريعة. وع����ن املجامالت في 
عالم الفن، أكد عبادي أنها ضرورة 
في بداية املش����وار الفني، ملمحا 
الى متس����كه باألغنية السعودية 
وقال: انها املرة األولى التي يغني 
فيها اللهجة اللبنانية في برنامج 
»تاراتاتا« على قناة دبي، موجها 
التحية إلى الهرم الفني والصديق 

وديع الصافي.

ومستذكرا في الوقت نفسه بداية 
عالقته اخلفية م����ع العود في 11 
من العم����ر وامتالكه ألكثر من 35 
عودا صنعت خصيصا له وفيها 
الكثي����ر من املميزات التي انتقاها 
بحب وعشق، معلنا تأثره بعزف 
فريد األط����رش واتباع����ه للنهج 
الطرب����ي معترضا على مقولة أن 
الش����باب يفضل اإليقاعات  جيل 

البداية مع عبادي اجلوهر في 
أغنية »دقائق« ليتحدث من بعدها 
م����ع اللوغاني ع����ن ألقابه الفنية 
الكثيرة والتي يعتبر أقربها اليه 
)أبو س����ارة، والفنان السعودي 
عبادي( م����ع تأكيده على تقديره 
لكل األلقاب األخرى بعد 40 عاما 
من العطاء الفني، مشيرا الى أنه 
لم يتوقف يوما عن انتقاد نفسه، 

عبادي اجلوهر أثناء البرنامج

كلوديا حنا

حصة اللوغاني

يشاركهما دينا حايك ويوسف العماني وفدوى املالكي في »تاراتاتا«

حصة اللوغاني تكشف سر ألقاب عبادي اجلوهر الفنية

العراقية كلوديا حنا: أهلي قاطعوني بسبب كليباتي اجلريئة
العراقية  أعربت املطرب���ة 
كلودي���ا حنا عن ش���عوره���ا 
بالندم بسبب بعض الكليبات 
اجلريئة التي قدمتها في بداية 
مس���يرتها الفنية، مما استفز 
أهلها وجعله���م يقاطعونها 3 

شهور.
 وأش���ارت كلوديا الى أنها 
ل����ن تترك نفسه���ا الحد بعد 
ذل���ك يوجهه���ا أو يتحكم في 
أعمالها.وقال���ت كلوديا ملجلة 
أنا  اللبنانية: لالسف  »ألوان« 
حزنت لظهوري بأول كليباتي 
بشكل متحرر، فالبعض قالوا 
النجومية أن  لي ان معايي���ر 
أترك نفسي لهم، وأعمل مبثل 
ما يش����اءون، وبعد ذلك قررت 
أن أتدخل في كل شيء، وال أسمع 

كالم أحد.
وردا على القول إنها أجرت 

عمليات جتميل كي حتص����ل 
على لقب ملكة جم����ال الع���رب، 
قالت كلوديا: هذا ادعاء من قبل 
غرميتي التونسي���ة درة التي 
زعمت أنن���ي أجريت عمليات 
جتميل ودفعت أمواال كرشوة، 
باللقب بعد أن  أف������وز  حتى 
فش���لت هي في احلصول على 

اللقب.
وعلقت كلوديا على خوضها 
التمثيل قائلة: شاركت  مجال 
في مسلس���ل »مش���اع���ر في 
البورصة« مع الفنانني نيرمني 
الفق���ي ومحم������ود قابي���ل، 
ولكنه فشل الن شركة االنتاج 
لم حتاف���ظ عل���ى وعدها مع 
ل���ذا  الفنانني. واس���تطردت: 
ق���ررت أال أجت���ه الى التمثيل 
مرة أخرى، اال بعد اثبات نفسي 

في الغناء.

إكسسوارات
املمثلة اللي ردت مالبس 

رفيچتها ناقصني وريحتهم 
خايسة واستخسرت توديهم 
املصبغة بعدما كشخت فيهم 

هااليام تقول انها شايفة 
خير بحواراتها الصحافية.. 

دام چذي ردي اكسسوارات 
رفيچتچ الثمينة!

مطرب حس انه عالقته 
بإحدى املمثالت راح 
تنكشف للناس، فقام 

وطردها من حياته، 
خصوصا أنها فاضحته 

بالبي بي انها مطيحة 
عنده.. الطيور على 

أشكالها تقع!

منتج يبي ينتقم من 
املشاركني في عمله موصي 

أحد الزمالء انه يدقدق 
عليهم علشان يصرحون عن 
العمل مع انه العقد اللي بينه 
وبينهم ما ينص على هالشي 

بس يبي يوهقهم ويشتكي 
عليهم.. بسّك مرض!

مرضفضيحة

اجلدي���د، وإع���داد قائم���ة 
بأسماء الضيوف، والشريط 
الترويجي للبرنامج اجلديد، 
علما ان الفنان مارسيل خليفة 
قدم له املوس���يقى اخلاصة 

بالبرنامج كهدية.
وقال وهب���ي في حديث 
صحاف���ي: س���أكون صوتا 
معتدال ووحدويا كما عهدني 
املشاهدون حريصا على بث 
الكلمة الطيب���ة التي توحد 

الشكلي��ة، وعبر الطعن في 
صحة ادع����اءات اخلصومة 
واإلجراءات املكونة لها ذلك 
من خالل إبراز صور وفقرات 
من برامج كثيرة استقبلت 
ضيوفها على مائدة الطعام 
وكان آخرها البرنامج الذي 
قدمه اإلعالمي وسام بريدي 
على قناة ال� »ام تي ڤي« الذي 
تقدم عبر شاش����تها بيري 
كوش����ان برامجها وأبرزها 
برنامج »حديث البلد«. وكان 

وهبي يعود للتلفزيون عبر قناة  »االحتاد« 

»اجلديد« يتحدى قرار القضاء 
ويستكمل برنامج »والتقينا عند رابعة«!

الناس وال تفرق بينهم  بني 
مبشرا باألمل والتفاؤل والقيم 
االيجابية بعيدا عن اشكال 
االنحياز إال الى عقل املشاهد 

ووعيه وذوقه.

الزيات قد استقبل  برنامج 
مجموعة كبيرة من الضيوف 

الفنانني.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭
 ٭

بعد مضي 3 أش���هر على 
تقدمي اس���تقالته م���ن قناة 
»املستقبل«، يعود اإلعالمي 
والش���اعر زاه���ي وهب���ي 
ليط���ل على جمه���وره في 
برنامج جديد يحمل اس���م 
»هنا بيروت« عبر شاش���ة 
قناة »االحتاد«، وذلك بعيد 
انتهاء شهر رمضان املبارك، 
ويتسم هذا البرنامج بالطابع 
اإلبداعي ثقافيا وفنيا، حيث 
يس���تضيف وهبي مفكرين 
وفنانني وشخصيات عامة، 
ويخصص حيزا للش���باب 
املبدعني، من شعراء ومخرجني 
وموسيقيني، يناقش وإياهم 
الراهن،  الواقع  الى  نظرتهم 
إنتاجهم اإلبداعي  من خالل 
مبتعدا عن استعراض السيرة 
الذاتي���ة لضيوف���ه كما كان 
احلال في برنامجه الشهير 
خليك بالبيت، موسعا مساحة 
كبرى للش���باب املبدع في 

جميع املجاالت.
وينهم���ك وهب���ي حاليا 
ف���ي التحضي���ر إلطاللت���ه 

على الرغم من القرار الذي 
اللبناني  القضاء  صدر عن 
بإيق����اف برنامج  وقض����ى 
»والتقينا عند رابعة« الذي 
تقدمه االعالمية رابعة الزيات 
على تلفزيون اجلديد مساء 
كل خميس، حيث جاء القرار 
القضائي على خلفية الدعوى 
الت����ي تقدمت به����ا املنتجة 
الفرنس����ية بيري كوشيان 
صاحبة شركة »بيريسكوب« 
كونها صاحبة احلق احلصري 
إلحدى فقرات البرنامج � من 
 Faubourg خ����الل برنامجها
93 الفرنسي املمتلك لبيري 
كوشان � الذي تقدمه رابعة، 
اال ان تلفزيون اجلديد قرر 
البرنامج  ب����ث  اس����تكمال 
مع تغيير فقط في اس����مه 
ليتح����ول الى »وبعدنا عند 
رابع����ة«. وأيضا س����يعمد 
الى اس����تحداث تغيرات في 
مضمون البرنامج. ويبدو ان 
تلفزيون اجلديد يعول عبر 
محاميه لتوضيح االشكال 
احلاص����ل جله�����ة الفق����رة 
املتشابهة م�ن خالل الدفوع 

زاهي وهبي

رابعة الزيات

ويتضمن األلبوم 15 أغنية 
من بينه���ا »من النه���اردة«، 
و»ضيع���ت وق���ت مع���اك«، 
و»أروح فني«، و»إحساس«، 
باإلضافة إل���ى أغنية وطنية 

بعنوان »يا مصر«.
وقد تع���اون تامر مع عدد 
من الش���عراء وامللحنني على 
رأس���هم أمير طعيمة، ووليد 
الغزالي، وعمرو تيام، وتامر 
النادي، وكرمي  علي، ومحمد 
الوهاب،  محسن، وكرمي عبد 
وأحمد إبراهيم، وفهد وفادي 
بدر، وعلي شعبان. كما يتضمن 
األلبوم عددا من األغنيات التي 

كتبها تامر وحلنها.

حملة لدعم ألبوم تامر على الـ »الفيس بوك«
رغم أن تامر حس���ني لم 
يستقر بعد على املوعد النهائي 
لطرح ألبوم���ه اجلديد »اللي 
ج���اي أحلى«، أطل���ق محبو 
»جنم اجليل« حمل���ة عل��ى 
ال� »فيس بوك« لدعم األلبوم 
املزمع طرحه في 20 من الشهر 

اجلاري.
وتهدف حملة دعم ونشر 
ألبوم تامر حسني اجلديد »اللي 
جاي أحلى«، حس���ب ما ذكر 
موقع »أنا زهرة«، إلى مساندة 
تامر حسني والترويج أللبومه، 
خصوصا أنه يتعرض لهجوم 
حاد منذ موقف���ه من الثورة 

تامر حسني املصرية.

نوال الزغبي

نوال الزغبي: أخاف من األمراض 
ونفسي آكل ذرة في مصر

أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ان الكابوس الذي 
يطاردها باستمرار هو املرض، فهي تخاف جدا من 

األمراض، ومن فراق األشخاص الذين يحملون لديها 
معزة خاصة، وأوضحت أنها تكره احلرب وتتمنى 

أال يكون هناك أي حروب في أي منطقة بالعالم، وأن 
يعم االستقرار الوطن العربي.

من جانب اخر اكدت الزغبي أن مصر ما بعد الثورة 
سوف تختلف كثيرا، ومتنت العودة اليها، مشيرة 

الى انها ترغب في أكل الذرة املشوية على كورنيش 
النيل، والسهر حتى الفجر في شوارع القاهرة.

وتعبيرا عن حبها ملصر وشعبها الذي ساهم في 
جنوميتها، قالت الزغبي في تصريح لـ »اليوم 

السابع« املصرية إنها انتهت من هذه األغنية منذ 
عامني، وأن حبها ملصر هو الذي دفعها للغناء لها، 

فالفترة التي عاشتها في مصر وذكرياتها في 
شوارعها من أجمل فترات حياتها، وعندما سمعت 

كلمات األغنية شعرت أنها ترى مصر اجلميلة 
فيها فقررت غناءها، ملمحة إلى أنه كان من املقرر 

تصوير األغنية منذ فترة، لكن األحداث األخيرة 
أجلت املوضوع، وأنها في انتظار استقرار األوضاع 
حتى تعود مصر أحلى وأجمل كما تراها دائما وتبدأ 
التصوير فورا. وحول ظروف طرح ألبومها األخير 
»معرفش ليه« أثناء الثورة قالت نوال: طبعا أنا كنت 

غير راضية عن صدور األلبوم أثناء الثورة، ولكن 
األلبوم مت تسريبه، ورغم ذلك جنح واحلمد هلل، 

وأنا راضية عنه بنسبة 90%، وكنت أمتنى أن تكون 
الدعاية أقوى من ذلك بالنسبة للسوق املصري، ولكن 

الظروف احلالية ال تسمح.

يشارك املنتج والفنان محمد 
العديد م���ن األعمال  ف���ي  أكبر 
التلفزيونية واملس���رحية منها 
الس���عيد«  مسلس���ل »البي���ت 
تأليف محمد أكبر وانتاج محمد 
العجيمي وبطولة: عبدالرحمن 
العقل، انتصار الش���راح، محمد 
العجيم���ي، منى ش���داد، خالد 

مس���رحية »الس���يرك« ألقدمها 
للجمهور بعد جن���اح جتربتي 
األولى بالتأليف واالنتاج ملسرحية 
»لعبة العجائ���ب« والتي قامت 
ببطولتها كل من هند البلوشي 
وهيا عبدالسالم واخراج ناصر 

البلوشي.
بشار جاسم  ٭

ويس���تعد للوقوف على خشبة 
مسرح اخلرافي في موسم الصيف 
من خالل مسرحية »الغول« انتاج 
ناصر اجل���زاف ومحمد الهزاع 
وس���يقوم فيها بتجس���يد دور 

»السنفور الطيب«.
وحول جديده في املسرح لعيد 
الفطر ق���ال: انتهيت من تأليف 

العجيرب، شهاب حاجية، ناصر 
البلوشي، أمل عباس. وعن دوره 
في العمل قال: أجسد شخصية 
املطرب الذي يفش���ل في إيصال 
صوته وبعدها يقدم أغنية جديدة 
وحتصل له العديد من األحداث، 
كما انتهى أكبر من تأليف مسلسل 
درامي بعنوان »طرحة عروس« 

محمد أكبرمحمد أكبر مع انتصار الشراح 

يشارك كمؤلف وممثل في مسلسل »البيت السعيد«

محمد أكبر.. »سنفور طيب« !

ألجلها.
وغضبت غادة من تسمية 
ال���رازق«  »زمن غ���ادة عبد 
التي يطلقها بعضهم عليها، 
واعتب���رت أن انتش���ار هذه 
األقاوي���ل يس���تفز اجلمهور 
جتاهه���ا ويغضبه���ا بصفة 
ش���خصية، مرجعة جناحها 
خالل الس���نوات األخيرة إلى 
حتقيقها املعادلة الصعبة بني 
مظهرها اخلارجي وموهبتها 
في التمثيل، رافضة في الوقت 
نفسها مقولة انها تعتمد على 
شكلها في التمثيل، والدليل أنها 
كثيرا ما تقدم مشاهد من دون 

مكياج، على حد تعبيرها.

ألول مرة.. غادة عبد الرازق 
تكشف عن عمرها احلقيقي

النجمة غادة عبد  كشفت 
ال���رازق ألول مرة عن عمرها 
احلقيقي، إذ أكدت أنها تبلغ 40 
عاما، مضيفة أن ابنتها الوحيدة 
روتانا تبل���غ 21 عاما، وجاء 
اعتراف غادة خالل استضافتها 
في قناة »روتانا سينما«، وتعد 
هذه ه���ي امل���رة األولى التي 
تتحدث فيها املمثلة املصرية 
عن عمرها وعم���ر ابنتها، إذ 
كان���ت تتجنب دوما احلديث 
عن هذا األمر، وخصوصا منذ 
ابنتها  أن  أن علم اجلمه���ور 
جتاوزت العش���رين، وأكدت 
غ���ادة أن روتانا أجمل ما في 
غادة عبد الرازقحياتها، مشيرة إلى أنها تعيش 


