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هند البحرينية

هند البحرينية لجمهورها: »بالهداوة«
مفرح الشمري

املطربـــة البحرينيـــة هنـــد تعـــود 
جلمهورها املتعطش الغانيها الرومانسية 
من خالل اغنيـــة »بالهداوة« الذي كتبها 
الشـــاعر احلر و»يا ليتنـــي« من كلمات 
الشاعر ســـعد الصواف وتصدت الحلان 
هاتني االغنيتني امللحنة »االنني« وستطرح 
هاتـــان االغنيتان في االســـابيع املقبلة 
بعد ان تنتهي هند من عمل املكســـاج لها 

خاصة انها تريد من خالل هاتني االغنيتني 
مصاحلـــة جمهورها الذي غابت عنه في 

الفترة املاضية.
يذكـــر ان املطربة البحرينية هند هي 
احد اكتشافات امللحن الكبير انور عبداهلل 
وهي تعتبر من االصـــوات اجلميلة في 
الساحة اخلليجية النها متتلك خامة صوت 
مميزة وغير موجودة حاليا في الساحة 

الغنائية.

بعد أن أنكر أبّوتها وسجن والدتها

سحر خليل تقتل إبراهيم الزدجالي وتنتحر
مفرح الشمري

ملكة جمال »صور« سحر خليل 
قتلـــت الفنان العمانـــي ابراهيم 
الزدجالـــي بعد ان بـــاءت جميع 
احملاوالت معه باعترافه بأنه والدها 
بالفشل فقررت قتله واالنتحار حتى 
ترتاح من املشـــاكل خاصة بعدما 
زج بوالدتها في الســـجن في تهم 
كيدية حتـــى ال تفضح امره امام 

اسرته الغنية.
قـــرار القـــتل كان يراود سحر 
خليـــل منـــــــذ ان زارت املمــلكة 
العربية السعودية حتى يعترف 
انه »ابوها« ولكن الزدجالي متسك 
برفضه بأنهـــا ابنته فقررت قتله 
حتى ال تكون »ابنة حرام« خاصة 
بعدما احبت شخصا وقررت الزواج 
منـــه اال انه اتضح لها ان حبيبها 
هو عمهـــا الذي عـــرف احلقيقة 

متأخرا.
مشـــهد القتل الذي سيشاهده 
اجلمهور في االيام القليلة املقبلة 
كان مؤثرا جدا السرة مسلسل »ايام 
السراب« الذي تعرضه حاليا محطة 
الـ mbc ويجسد شخصياته العديد 

من النجوم اخلليجيني منهم النجمة 
االماراتية هدى اخلطيب والبحرينية 
زهرة عرفات والســـعودي تركي 
اليوسف وطالل السدر ورمي عبداهلل 
باالضافة الى عضوات فرقة املسك 
وتصدت النتاجه شركة الصدف 

ويقع في 200 حلقة.
الفنانة سحر خليل التي حتضر 
اآلن ملسلســـل كوميـــدي بعنوان 
»سلـــيم ودستة حرمي« عـــبرت 
لـ »األنباء« عن سعادتها باملشاركة 
في مسلسل »ايام السراب« النها 
تعرفت على عادات وتقاليد الشعب 
السعودي الذي تكن له كل محبة 

وتقدير.
واضافت رغم جرأة الدور الذي 
جسدته اال انها استفادت منه الكثير 
النه عرفهـــا باجلمهور اخلليجي 

والعربي عن قرب.
يذكر ان ملكـــة جمال »صور« 
سحر خليل ليســـت فقط ممثلة 
وامنا »جربت« حظها في التقدمي 
التلفزيوني واالذاعي باالضافة انها 
شـــاركت في عدد من املسرحيات 

منها »لوين يا شباب«.

إبراهيم الزدجالي بعد اطالق النار عليه

املخرج نايف الكندري واملوسوي وحنان في ستديو البرنامج

»ألو فبراير« يواصل مفاجآته برعاية »األنباء« و»زين«

»غشمرة« الموسوي تستقطب المستمعين
مفرح الشمري

طلبات مســـتمعي البرنامج 
االذاعي »ألو فبراير« ال تنتهي، 
فمنهم من يطلب ســـماع اغاني 
محددة وآخرون يطلبون التقليل 
من »الفالشات« االعالنية حتى 
يتســـنى لهـــم الفـــوز بجوائز 
البرنامـــج املقدمـــة من عدد من 
الشـــركات واملؤسســـات مثل 
»األنباء«، »زين«، »سوكر سبورت 
سنتر«، »املنار كلينك«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »معهد كراون 
بالزا الصحي« وغيرها، االمر الذي 
اوضحت من خالله اسرة البرنامج 
املكونة من املذيع احمد املوسري 
وحنان جابر، علي حيدر، خديجة 
دشتي، نايف الكندري ان تقليل 
»الفالشات« االعالنية امر ال ميكن 
االستجابة له الن هناك اتفاقا بني 
املنفذة للبرنامج »ميديا  اجلهة 
فون بلس« والشركات املشاركة 
في البرنامج، واعدين املشتركني 
فيه مبفاجآت مثيرة في احللقات 
املقبلة حيث ستشهد مضاعفة 

قيمة اجلوائز.
غشمرة

»الذيب« احمد املوسوي يحاول 
في كل حلقة مـــن البرنامج ان 
»يتغشمر« مع املشاركني خاصة 
اذا شـــعر بان احدهـــم متوتر 
ويتردد كثيرا فـــي اختيار رقم 
احلظ اخلـــاص به حيث وصف 
املشتركون »غشمرة« املوسوي 
معهـــم بأنها »ملـــح« البرنامج 
وهي التي حتفزهم على ارسال 
العديد من »املسجات« لعل وعسى 
يفوزون بجائزة البرنامج الكبرى 

»جيب هامر 2010«.

البلد األمني هو:
أ - الشام.
ب - مكة.

ج - املغرب.

سحر خليل

)فريال حماد(»الذيب« أحمد املوسوي


