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 مطرب متضايق من شركة  22 
انتاجه اللي «حس» في تعاملها 
معاه انها تبي تطفشـــه بس 
بطريقة مهذبـــة مع انه عقده 
معاهـــا مســـتمر حتـــى هذه 

اللحظة.. اهللا يعينك! 

 مقدمـــة برامج هاأليام 
«حتن» على مسؤولي قناة 
خاصة بعـــودة برنامجها 
املنوع بعد ان انهت دراستها 
االكادميية.. اذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت!

 عودة  تعامل 
 ممثلة بعدما عطت رقم 
تلفونها الحد املنتجني اجلدد 
«ابتلشـــت» في اتصاالته 
املتكررة وخصوصا بعد 
الليل.. الشرهة  منتصف 

عليچ!

 اتصاالت

 األنباء» تكشف عن تفاصيل األغنية الجديدة

 « بشار الشطي 
  «قمر» مع «نبيل شعيل ٢٠١١»

 الشاعر االماراتي علي اخلوار  بلبل اخلليج نبيل شعيل وبشار الشطي 

  بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  «يا قمر» األغنية التي سيضمها بلبل اخلليج 
نبيل شعيل الى ألبومه اجلديد والذي من املتوقع 
ان يحمل اسم «نبيل شعيل ٢٠١١» وهي من كلمات 
وأحلان جنم «ستار أكادميي» بشار الشطي ومن 
توزيع ربيع الصيداوي، واملاستر ألحمد احلاتي. 
وتقـــول كلمات األغنية التي تكشـــف «األنباء» 

تفاصيلها:
ــر روح اختفي ابعد بضوك وانطفي    يا قم

  هالليلة في غيرك قمر وجودها مو مكتفي
ــبهك فيها منك  ــر عنك ماتش ــي قمر غي   ه

   فيها احلسن شي خيالي لو شفتها تنسى اسمك
ــي ليل يا ليلي ليلي ليل  ــا ليل يا ليلي ليل   ي

ــل ــره طوي ــر عم ــاري هالقم ــه بط    تون
  هذا اجلمال املستحيل الوقت في شرحه طويل 

   احترت مدري وش بقول مهما بقول واهللا قليل
ــرة أنا حبيتها  ــت فيها وجللها من نظ   غني

ــن أموت بقربها  ــلون لو كلمتني ميك    وش

ــي ليل يا ليلي ليلي ليل  ــا ليل يا ليلي ليل   ي
ــل ــره طوي ــر عم ــاري هالقم ــه بط    تون
  من جانب آخر كشف الشاعر االماراتي علي 
اخلوار عن تعاون مع بلبل اخلليج بعد ان اختار 
بوشعيل ثالث أغان من كلماته وسيلحنها فهد 
الناصـــر، وقـــد راهن اخلوار علـــى جناح هذه 
األعمال، معربـــا عن ارتياحه لقـــدرات امللحن 
الناصر السيما بعد جناح أغنية «الطير» التي 
غناها حسني اجلسمي، موضحا ان ما يهمه هو 
التوزيع املوسيقي ألعماله، حيث يرى أنه عنصر 
رئيسي ورابع في مقومات األغنية الناجحة، مشيدا 
في الوقت نفســـه على أن عينه على املوسيقي 
اإلماراتـــي محمد صالح الـــذي يبهره كثيرا في 

توزيعه املميز لألغاني.
  وعن رأيه مبســـتوى األغنية اخلليجية في 
الوقت احلالي، أشار اخلوار الى أنها هي املتسيدة 
حاليا، والدليل تهافت جل الفنانني العرب على 
تقدميها كبرهان صادق على املســـتوى املزدهر 

الذي تعيشه االغنية اخلليجية. 

 حلت ملكة جمال لبنان الســـابقة واملمثلة 
نادين جنيم ضيفة على برنامج «ألألة» الذي 
يقدمه طارق سويد عبر شاشة الـ otv، حيث 
ســـردت جنيم قصة أول أجر تقاضته مقابل 
تصوير اعالن بعمر ١٦ سنة، وكان عبارة عن 
٣٠٠ دوالر، وأخبرت انها اختارت منذ البداية 
االعالنات بعناية كي ال تستهلك صورتها قائلة: 

«ما بّدي زّبل». 
  وعن التمثيل قالت: لن أنسحب من الوسط 
الفنـــي، أفرح مبحاربة املمثـــالت لي، والتزم 
حدودي مع جميع أهل الفن». كما أعلنت انها 
تعتبر انتقاد القبالت فـــي التمثيل هو دليل 
تخلف فكري ألنها تطمح للتمثيل خارج الوطن 
العربي وبالتالي توافق على القيام بالقبالت 

التي تخدم الدور.
  و من جملة التصريحات التي أطلقتها نادين 
فـــي «ألألة» هي أنها لن تغني، وأنها لم حتب 
متثيل «نادين جنيم ٢» فلن تكذب بإعطاء رأيها، 
وقالت أيضـــا: انتقدتني كاتيا الكعدي كثيرا، 

فالحظ الصحافيون هجومها علي.  

 نادين نجيم: «ما بّدي زّبل.. 
  وأوافق على القبالت في التمثيل»

 نادين جنيم 

 حسن دكاك

 انتهى الفنان السوري حسن دكاك من تصوير دوره في مسلسل 
«صايعني ضايعني» وعن دوره فيه قال: ألعب شـــخصية «اللحام 
أبوعدنان»، وهو رب أسرة لعائلة مؤلفة من ابن يؤدي دوره سعد 
مينة، وابنة تلعب شخصيتها هبة نور، واألم الفنانة القديرة فاتن 
شاهني، وقريباه الصائعان الضائعان بالعمل أمين رضا وعبداملنعم 
عمايري، حيث حتدث مشاكل بني ابني العصبي وبينهما أوال، ثم 
يتبـــع ذلك زواج ابنتي من أحدهما وكل ذلك ضمن قالب كوميدي 

نتمنى أن ينال إعجاب املشاهد العربي.
  واكد دكاك في حديث مع «ايالف» انه على استعداد ان يشارك 
في مسلســـل «باب احلارة» اذا كان هناك جزء سادس له وقال: أنا 
كممثل لم أخرج من احلارة ولم أغلق بابها، إذا كان هناك من جزء 
جديد فأنا ضمن العمل، لكن على حسب معلوماتي لن يكون هناك 
جزء جديد، واألمر قد يتغير بســـبب مطالبة اجلمهور باستمرار 
العمل، ولن يكون من املستبعد أن تقرر الـ mbc إنتاج جزء جديد 

استجابة لرغبة املشاهدين. 

 حسن دكاك: إنتاج جزء سادس 
«MBC» من «باب الحارة» بيد  


