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رفض تمّلص اآلباء من متابعة أبنائهم

نبيل شعيل.. »ما أروعك« مع أطفال »ستار صغار« 
بعد نجاح »خطر على الناس«

ألبوم حمود ناصر تحت إشراف القعود

خالد حسين
يواصل املطرب املتأل���ق حمود ناصر 
اس���تعداداته إلطالق ألبومه اجلديد ومن 
املتوقع ان يضم 11 اغنية، ويتعاون فيه مع 

نخبة من أملع الشعراء وامللحنني.
ومن املعروف ان ناصر يهتم باختيار 
الكلمات التي تتناسب معه ومع جمهوره، 
وذلك حتى يرضي جميع االذواق، وكذلك 
في اغنياته يحرص على أن تكون مزيجا 

بني مختلف ألوان الطرب.
م���ن جانب آخر، اتفق حمود ناصر مع 

امللحن املبدع عبداهلل القعود لتولي مهام 
عمله كمطرب مبا في ذلك حفالته، وكذلك 

االشراف على ألبومه اجلديد.
يذكر ان املطرب حمود ناصر طرح خالل 
الفترة القليلة املاضية اغنية »خطر على 
الناس« وقد القت جناحا كبيرا عند بثها على 

أكثر من محطة اذاعية، وتقول كلماتها:
أنت خطر عالناس

الزم أبلغ فيك
صابتني دوخة راس
كل احلال في عينيك

أبوظبي: يط����ل بلبل اخلليج الفنان 
نبيل شعيل في حلقة هذا األسبوع من 
برنامج املنوعات الغنائي »ستار صغار« 
على قناة أبوظبي األولى، حيث يبدو حبه 
لألطفال واهتمامه مبستقبل اجليل اجلديد 
واضحا، فهو يكشف عن شخصيته كوالد 
حنون ويتمكن من حصد محبة األطفال 
الثمانية املشاركني في حلقة خاصة به 
قدموا خاللها مجموعة من أجمل أغانيهم، 
فيحرص على مساعدتهم، ويعمل خالل 
االستراحات على تشجيعهم، ويتأكد مع 
مقدم البرنامج سعيد املعمري من حفظهم 
للكلمات بشكل جيد. تعرض هذه احللقة 

املميزة مساء اخلميس املوافق 26 اجلاري 
الساعة 20:00 بتوقيت السعودية.

أما األطفال املشاركون في حلقة هذا 
األسبوع فهم: راما األغوات )من األردن( 
تغن����ي »ما أروعك«، خواطر العيد )من 
السعودية( تغني »للحني أحبها«، وصال 
كوري )من املغرب( تغني »كيف احلال« 
طالل صالح )م����ن الكويت( يغني »أنا 
ناطر« مجد السيد )من سورية( يغني »ما 
أروعك«، عبدالرحمن سالمة )من مصر( 
يغني »عينك على مني«، ايليو خضرا )من 
لبنان( »طبعا غير«، اليازية الكندي )من 

اإلمارات( تغني »للحني أحبها«.

كذلك يقدم نبيل ش����عيل في سياق 
احللق����ة 3 أغنيات مع فرق����ة االطفال 
االستعراضية هي: »جاني« و»موالي« 

و»مسك اخلتام«.
ش����عيل أكد أن عال����م الطفولة عالم 
جميل خال من املس����ؤولية، وعلينا أن 
نعي����ش جماله على أن نحس����ن تربية 
أبنائنا وتنشئتهم في ظل اخلطورة التي 

يشكلها االنفتاح والتطور.
وقال: ففي السابق كانت احملظورات 
حتتم علينا التمسك بأشياء عديدة من 
اليوم  أما  قيمنا ومبادئنا وأخالقياتنا، 
فالوضع مختلف وال شيء ممنوعا في 

عصر التكنولوجيا واإلنترنت.
ورفض ش����عيل أن يتمّل����ص اآلباء 
من مهمة متابعة أبنائهم بحجة أنهم ال 
يفهمون التكنولوجيا اجلديدة وال عالم 
الكومبيوتر، فمن املفروض، بحسب رأيه، 
أن يتعل����م األهل كل التطورات العلمية 
ليواكبوا أبناءهم ويكونوا على مسافة 

واحدة منهم.
يذكر ان برنامج »ستار صغار« يعرض 
مساء كل خميس الساعة 20:00 بتوقيت 
السعودية، مع إعادة اخلميس الساعة 
4:30 صباحا وإعادة أخرى األحد الساعة 

12:00 ظهرا على قناة أبوظبي األولى.

.. مع األطفال أثناء البرنامج بلبل اخلليج نبيل شعيل

رانيا فريد شوقي تمتنع
عن تصوير  »الوديعة والذئاب«

القاهرة ـ سعيد محمود
امتنعت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تصوير باقي مشاهدها 

في مسلسل »الوديعة والذئاب«.
وتقول راني���ا: امتناعي عن التصوير لي���س له صلة بزوجي 
مصطفى فهمي، وليس تضامنا معه � كما يقال � ولكن أختي ناهد 
بالفع���ل لم تعطني غير 20% من أج���ري حتى اآلن، لذلك امتنعت 

عن تصوير باقي مشاهدي.
وتضيف: أن���ا موقفي مختلف عن مصطف���ى، فقد كتبت عقدًا 
وبه أجري، لذلك لن أتنازل عن حقي، ولكن مصطفى تعاقد معها 
شفهيا، ألنه ضيف شرف، كما أن موافقته كانت مجاملة لي، وأنا 

أشعر بالذنب جتاهه ألنها أختي.

رانيا فريد شوقي

فرحة املشتركني حلظة إعالن النتيجة نانسي عجرم في برنامج »جنم اخلليج«

حمود ناصر وفي اإلطار امللحن عبداهلل القعود

خروج المتسابقة التونسية هدى من رحلة الوصول إلى اللقب 

مشتركو »نجم الخليج«: نانسي عجرم أكثر الفنانين تواضعًا 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة نانس����ي عجرم  حلت 
ضيفة على برنامج »جنم اخلليج« 
في سهرته السابعة، حيث افتتحت 
احلف����ل بتقدميه����ا أغنية »خفف 
علي ش����وي« مبرافق����ة اللوحات 
االستعراضية لفرقة أوزنينا لألداء 
املسرحي، ليطل بعدها املتسابقون 
ف����ي أغنية »أن����ا اخلليجي«، قبل 
أن يجم����ع »ميدل����ي« غنائي بني 
مودي ويزيد وبدر على خلفيات 
مميزة لصور الصحراء واخليول 
العربية األصيلة. ووصفت نانسي 
عجرم أصوات مشتركي البرنامج 
باملميزة والقادرة على الوصول إلى 
اجلمهور إلحساسها العالي وأدائها 
املميز، في الوقت الذي تشارك فيه 
للمرة األولى في برنامج للمواهب 
الش����ابة على حد تعبيرها، قائلة 
عن مشاركتها في »جنم اخلليج«: 
لم أت����ردد في املش����اركة خاصة 
أنني سمعت الكثير عن البرنامج 
والنجاح الكبير الذي يحققه، كذلك 
نسبة املتابعة واملشاهدة العالية 
لسهراته املميزة وألجوائه اخلليجية 

الغنائية الراقية.
أجواء من املرح واأللفة طغت 
عل����ى التدريب����ات الغنائية التي 
جمعت نانس����ي مع املش����تركني 
مم����ا جع����ل اجلمي����ع يصفونها 
بأجمل البروفات، في حني وصف 
املتسابقون نانسي بالفنانة األكثر 

والطموح.
بعد ذلك أطلت نانسي عجرم 
لتق����دم وللمرة األول����ى »ميدلي« 
ألش����هر األغني����ات اخلليجية: يا 
طيب القلب، رضا اهلل وراضيناك، 
ليلة لو باقي بعمري ليلة، ليختتم 
عبداهلل من السعودية املنافسات 
بأغنية »أنا ما خنته« ويحصل على 
26 نقطة إلتقان����ه اللون الغنائي 
الش����عبي ببراعة محترف. وقبل 
إعالن النتيجة قدمت نانسي أغنية 
»مشتاقة ليك«، قائلة للمشتركني في 
»جنم اخلليج«: من يعمل ويجتهد 
بش����كل صحيح فالب����د أن يكون 

النجاح والتوفيق حليفه.

حني قدم يزيد أغنية »ودعتك اهلل« 
بطريقة لم تعجب فايز والرويشد 
الذي أش����ار إلى مالمح التعب في 
صوت املتس����ابق السعودي الذي 
نال 16 نقطة. بعدها قدم عبداهلل 
وغيث وغس����ان »ميدلي« مميزا 
ألجم����ل األغنيات اخلليجية، قبل 
أن تقدم هدى من تونس أغنية »يا 
مصبر املوعود« التي نالت عليها 
16 نقطة، بعد وصف فايز السعيد 
أداءها بتأدي����ة واجب ال أكثر، أما 
بدر من الكويت فاس����تحق مديح 
عبداهلل الرويشد على أدائه ألغنية 
»حاس����ب الوقت« بعد أن نال 26 
نقطة وتعليق على أدائه بالتحدي 

الذي وصف بأسلوب فنان محترف 
على حد تعبير فايز السعيد، حيث 
نال 24 نقطة عل����ى أدائه ألغنية 
»أماني اجلرح«.  أما إطاللة مودي 
من مصر، فقد س����بقها »ميدلي« 
غنائي جمع بني ورود وآمال وهدى، 
ليقدم من بعدها مودي أغنية »ما 
يهم« لعبداهلل الرويشد والتي لم 
يوفق بأدائها وينال 13 نقطة وهي 
العالمة األدنى في هذه السهرة، فيما 
انعكس تطور آمال الفني ايجابيا 
عل����ى أدائها ألغنية »عس����ى ربي 
يخليك لعيوني«، حيث نالت 26 
نقطة وإشادة من ديانا حداد التي 
وصفتها باملطربة املخضرمة، في 

بني ه����دى وغادة غص����ن خبيرة 
التنمية الذاتية.

وكانت االطاللة املنفردة االولى 
للمشتركني مع إحساس غسان من 
تونس، لين����ال على أدائه ألغنية 
»رج����اوي« 21 نقطة وتنويها من 
جلنة التحكيم التي تضم كال من 
الرويشد، ديانا  النجوم: عبداهلل 
الوقت  الس����عيد، في  حداد، فايز 
الذي قدمت فيه ورود من العراق 
أغنية »أبي أشوف« وتنال 20 نقطة 
بعد وصف أدائها باملمتاز في هذه 
السهرة، كذلك احلال بالنسبة إلى 
غيث م����ن العراق والذي أش����عل 
حماس اجلمهور بحضوره وأدائه 

تواضعا بني الفنانني.
شهدت احللقة خروج املشتركة 
التونس����ية هدى التي لم تستطع 
إخف����اء دموعها عل����ى الرغم من 
االبتسامة التي رسمت على وجهها 
حلظة إعالن النتيجة بعد أن عبرت 
إلى هذه  عن فرحتها لوصوله����ا 
املرحلة، مؤكدة أن مشاركتها في 
برنام����ج جنم اخلليج أضافت لها 
الكثير، معبرة عن فخرها بشهادة 
الفنان عبدالقادر هدهود لصوتها 
وموهبتها. وحرص عبداللطيف 
القرقاوي مدير عام قناة دبي املتابع 
لكل التفاصيل، على تهنئة املتسابقة 
التونسية، فيما كان الوداع مؤثرا 

فادي حرب.. »سألوه« باألجنبي

سجل الفنان فادي حرب اغنية بعنوان »سألوه«، من كلمات أمير 
طعيمة وأحلان الشاعر الراحل رياض الهمشري. وقد اختار الفنان 
اعادة توزيع االغنية لتصبح بأس����لوب Trance املوسيقي، حيث مت 
 Paul Taphakigian ذلك عن طريق امليكس بعد ان قام الفنان العاملي
بهندسة الصوت ورافقه املوزع املوسيقي اللبناني من االصل االرمني 
Hary Hedeshian. في السياق نفسه، اجتمع حرب مبخرجة لبنانية 

ومخرج اجنبي للتباحث في تفاصيل تصوير كليب لالغنية.
كم����ا حضر الدي جاي العامل����ي Master DiDi الى لبنان واجتمع 
بفادي واتفقا على اعمال مستقبلية مشتركة بعد ان استمع الى اغنية 

»سألوه«، وأثنى عليها، وأضاف اليها بعض ملساته املميزة.
يذكر ان حرب يجري مباحثات حاليا مع شركة انتاج عربية من 

اجل االتفاق على التعاقد معا إلنتاج أعماله املستقبلية.

فادي حرب


