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شارع الفن

حمود ناصر: انتظروني 
ممثاًل سينمائيًا 

طرحه  سيتزامن  الجديد  الغنائي  ألبومه  أن  ناصر  حمود  الشاب  المطرب  أكد   [
مبينًا  ومحبيه،  لجمهوره  جميلة  »عيدية«  بمنزلة  ليكون  المبارك  األضحى  عيد  مع 
بعض  لكن  الماضي  الفطر  عيد  في  السوق  في  نزوله  يفترض  كان  األلبوم  هذا  أن 
الترتيبات من قبل الشركة المنتجة حالت دون ذلك وتم تأجيل العمل، وقال إن »كل 
عليه  أحرص  ما  وهذا  الناس  إعجاب  األلبوم  ينال  أن  والمهم  خيرة«  وفيها  تأخيرة 
الذي  ناصر  لحمود  السابق  الستايل  إلى  مجدداً  سيعود  أنه  إلى  مشيراً  باستمرار، 
تميز واشتهر به وسيكون على نهج أغنياته، كذلك سيبحث عملية تصوير أكثر من 
لدى  األغنيات  فعل  ردة  على  بناًء  وسيكون  المقبلة  القليلة  األيام  خالل  كليب  فيديو 

الجمهور.
واأللحان  الكلمات  متنوعة  أغنيات  ست  يتضمن  الجديد  األلبوم  أن  ــاف  وأض
باستثناء  األغنيات  جميع  بتلحين  يقوم  حيث  منها،  األســد  نصيب  له  وسيكون 
جانب  ــى  إل أغـــان  أربـــع  بكتابة  ــام  ق كما  يسلم،  صــالــح  ألــحــان  مــن  ـــدة  واح أغنية 
ويحمل  خليجي  العمل  أن  موضحًا  العتيبي،  ومحمد  السبيعي  شافي  الشاعرين 
أفكاراً جديدة من ناحية الكلمة واللحن. وعن خوضه كتابة وتلحين غالبية األعمال 
الغنائية في األلبوم قال »إن ذلك ناتج من الموهبة التي يتمتع بها، فلديه إحساس 
صادق يريد إيصاله إلى المستمع عبر هذه التجارب بصوته، وال يمانع المطرب من 
خوض مجال فني آخر مادام يمتلك الموهبة بهذا الجانب ولديه القدرة على تجسيد 
لغة  والموسيقى  واحد  الفن  أن  خصوصا  و  والتلحين،  الكتابة  قالب  في  اإلحساس 

واحدة.
وأشار ناصر إلى أنه يطمح إلى دخول مجال التمثيل لكن طموحه الكبير ينصب 
على مجال السينما أكثر من الدراما والمسرح، وأن هناك عدة عروض أمامه يدرسها 
الغنائي  ألبومه  في  حاليًا  مشغول  أنــه  وخصوصًا  حولها،  االتفاق  يتم  لم  لكن 
الجديد وتصوير الفيديو الكليب، وبالتالي فإن مشاركته في السينما ستحدد على 
الغناء  عن  ابتعاده  عدم  مفضاًل  الجيد  الدور  يمنحه  الذي  المناسب  العرض  ضوء 

كثيراً حتى في مجال التمثيل.
وعن مشروعاته المقبلة على صعيد الحفالت الغنائية قال ناصر إنه تلقى عدة 
سيقام  غنائي  حفل  في  المشاركة  ومنها  الصدد  بهذا  غنائية  حفالت  إلحياء  عروض 

بعيد األضحى إال أنه لم يوقع مع المتعهد حتى اآلن.
برنامج  من  أكثر  في  ضيفًا  ليحل  فضائية  محطات  من  عــروضــًا  لديه  أن  كما 

تلفزيوني وسيقوم بالترتيب لهذه المسألة في الفترة المقبلة.

] تستعد المغنية األميركية جانيت جاكسون حاليًا ألخذ قسط من الراحة 
المنتج  صديقها  من  طفل  لها  يكون  أن  في  للتركيز  الموسيقي،  عالمها  من 

الموسيقي جيرمين دوبري.
المشاهير  بأخبار  المعني  اإلليكتروني  ميوزيك«  »كونتاكت  موقع  وأفــاد 
دوبري  من  األول  مولودها  انتظارها  بشأن  شائعات  أثارت  كانت  جانيت  بأن 
مطلع  في  مقررة  كانت  التي  الموسيقية  حفالتها  من  مجموعة  ألغت  بعدما 

الشهر الماضي بسبب مرضها.
عامًا(،   36( ودوبــري  عامًا(   42( جانيت  الحبيبين  أن  إلى  الموقع  وأشار 
في  للتركيز  حاليًا  السمراء  المغنية  تأخذها  التي  الراحة  فرصة  انتهاز  قررا 

األمومة.
ونقل الموقع اإلليكتروني عن مصدر قوله إن جانيت مهتمة حاليًا بمشاكلها 
الصحية، فيما يرى دوبري أنه بما أن جولتها الموسيقية قد توقفت فإن الوقت 

سيكون مناسبًا للبدء في تنفيذ مشروع جديد، وهو مشروع اإلنجاب.
أبناء  له  ويكون  ويستقر  يتزوج  أن  في  يرغب  جيرمان  أن  المصدر  وأوضح 
األمر  لكن  )حفالتها(  مواعيد  تغير  جانيت  »حاولت  مضيفًا:  األوان،  فوات  قبل 
في  يرغب  ال  أنه  كما  المال،  إلى  محتاجين  غير  إنهما  لها  قال  تعقيداً.  يزداد  كان 

أن يعرضها لالجهاد أو خطر اإلصابة بالمزيد من المشاكل الصحية.
لتحقيق  حــان  قد  الوقت  أن  أخبرها  لقد  ــاب...  ــج اإلن في  منهما  كل  يرغب 

ذلك«.

عقائدي  ألمر  الوقت  م��رور  مع  تحول  قد  بالفضائح  األميركيات  النجمات  ولع  أن  يبدو   [
من  بأخبار  األجنبية  والمجالت  الصحف  وتطالعنا  إال  يوم  يمر  يكاد  فال  لهن،  بالنسبة 
هذا القبيل، لكن أن ترتبط الفضيحة بواقعة سرقة أو اشتباه فيها، فهنا تندرج تحت 
معيار المخالفات األخالقية المحظورة على األقل من الناحية الجماهيرية، وهو 
أخيرًا  إليها  وجهت  التي  رايدر  وينونا  الشابة  األميركية  للممثلة  بالفعل  حدث  ما 
اتهامات بتبديد حلي من ألماس قيمتها 81 ألف جنيه استرليني، إذ قالت مجلة 
»فواسي« الفرنسية الشهيرة إن الشرطة وجهت اتهامات لرايدر تقول فيها 
حضورها  خالل  الرتدائها  لها  أعطيت  قد  كانت  التي  الحلي  تلك  بددت  إنها 

حفل توزيع جوائز الموضة التي نظمته مجلة ماري كلير الشهيرة.
في   2001 العام  أدينت  وأن  سبق  التي   - رايدر  إن  المجلة  وقالت 
تهمة سرقة من أحد المحالت التجارية - قد أعطيت إسورة مطعمة 
أن  عن  الكشف  وتم  الحفل.  هذا  خالل  الرتدائهما  وخاتم  بألماس 
تلك الحلي قد فقدت، بعد أن ادعت رايدر أنها قامت بتسليمها إلى 
اإلسبانية  العاصمة  في  وقتها  به  تقيم  كانت  التي  الفندق  إدارة 
الفرنسية،  بالمجلة  ورد  لما  ووفقًا  لكن  حفظها.  أجل  من  مدريد 
بالفيديو  مراقبة  لقطات  متلك  ال  أنها  على  تؤكد  الفندق  إدارة  فإن 
وف��ور  ه��ن��اك.  للمختصين  المجوهرات  تسلم  وه��ي  راي���در  تظهر 
للحلي  المالكة  »ب��ل��غ��اري«  ش��رك��ة  مسئولو  ق��ام  ب��ال��واق��ع��ة،  علمهم 

الماسية، بإبالغ الشرطة.
أن  بعد  اعتقلت  التي  النجمة  إن  البريطانية  ميل«  »الدايلي  وقالت 
متجر  من  دوالر   5500 تتجاوز  بقيمة  فاخرة  وبضائع  مالبس  سرقت 
حكم  قد   ،2001 العام  األول  كانون  ديسمبر/  في  هيلز  بيفرلي  في  كبير 
تزيد  غرامة  وبدفع  العامة  المصلحة  خدمة  في  ساعة   480 بالعمل  عليها 
ظهرت  رايدر  أن  إلى  الصحيفة  وأش��ارت  دوالر.  آالف  عشرة  على  قيمتها 
على  مدريد،  في  للحفل  الماضي  األسبوع  حضورها  خالل  جيدة  بصحة 
هيثرو.  لمطار  وصولها  عند  عليها  ظهرت  التي  الواهية  الحالة  عكس 
العقاقير  تتناول  ع��ام��ًا،   37 اآلن  العمر  م��ن  البالغة  النجمة  أن  ويعتقد 

المهدئة خالل الرحالت الجوية الطويلة.

اتهام وينونا 
رايدر بتبديد الماس

جانيت جاكسون تركز في تحقيق حلم األمومة 


