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مطربة خليجية »وعدت« احد 14
امللحنني الشباب انها راح تساعده 
في مشواره الفني صاحبنا ما صدق 
خبر كل يوم قاع���د يدقدق عليها 
علش���ان ال تنس���اه.. اهلل يعينچ 

يالطيبة!

مساعدة
ممثل »اشعل« نار الغيرة بني فنانتني 
النه كل وحدة منهم تبي تصير حبيبته 
في عمل����ه اليديد واملصيبة انه وحدة 
منهم مسوية واسطة علشان تأخذ الدور 
 النها ناط����رة هالفرصة من زمان مثل 

ما تقول.. احلمد هلل والشكر!

غيرة
ممثلة توها طالعة من البيضة كانت 
تشتغل »حفافة« بصالون نسائي بعدما 
دشت التمثيل عن طريق احد املنتجني 
اللي رافعة عليه دعوى قضائية هاأليام 
رافعة خشمها وشايفة مستواها بالفن 

»عالي«.. القرد بعني أمه غزال!

قرد

بعدما فاز بمسابقة »األسرع« في اإلجابة عن أسئلة البرنامج

بدر يفوز بـ »الشفر« الرابعة لـ»ألو فبراير«
مفرح الشمري

شهدت احللقة قبل األخيرة من برنامج 
»أل���و فبراير« الذي يب���ث يوميا عبر أثير 
»كوي���ت FM« برعاية »األنب���اء« و»زين« 
منافسة ش���ديدة بني مستمعيه خصوصا 
عمالء »زين« بعد ان أعلنت أسرة البرنامج 
عن جائزة قيمة وهي »سيارة شفر« لألسرع 
منهم في اإلجابة عن ال� 20 س���ؤاال املرسلة 
لهواتفهم بعد اشتراكهم في البرنامج، وقد 
فاز في هذه املنافس���ة املستمع بدر مبارك 
وحصل على »الشفر« الرابعة واملقدمة من 
اللجنة العليا ملهرجان هال فبراير 2010 والتي 
قدمت في احللقات املاضية 3 سيارات »شفر« 
للمشاركني في البرنامج بعد ان يتم اختيار 
أرقامهم ع���ن طريق »الكمبيوتر« بحضور 
جلنة م���ن »املالية« و»اإلع���الن التجاري« 

بوزارة اإلعالم.

الهامر اليوم

احللقة األخيرة س���تحمل ب���ني طياتها 
العديد من املفاجآت لكل من يش���ارك فيها 
خاصة ان أسرة البرنامج قررت »بط الچربة« 
للمستمعني الذين يحالفهم احلظ بالظهور على 
الهواء حيث سيحصلون على جوائز مضاعفة 
مقدمة من الشركات الراعية للبرنامج وهي 
»األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»شركة كون سبت للهواتف«، »معهد كراون 
بالزا الصحي«، »اتيليه مودا ستايل« »سوكر 
سبورت سنتر«، »ايه ون لتأجير السيارات«، 

»صالون كتوركت«، »الفايز للعود والعطور«، 
باالضافة الى »ميديا فون بلس« اجلهة املنفذة 
للبرنامج حيث ستشهد حلقة الليلة معرفة 
الفائز باجلائزة الكبرى وهي »جيب هامر 
2010« والذي سيكون له االختيار في حتديد 

لونها.

عدد دول مجلس التعاون اخلليجي:
أ – 4 دول

ب – 6 دول
ج – 7 دول

تناقش الليلة اضطرابات الهوس الجنسي على »أبو ظبي األولى«

زهرة عرفات: شبهوني بإليسا فغيرت »اللوك«

نفت النجم���ة البحرينية زهرة عرفات أن تكون قد 
طلب���ت من »املاكيير« اخلاص به���ا الظهور في »لوك« 
mbc. جديد يقربها من إليس���ا في الشكل، حسب موقع

net، وقالت: لم أطلب من املاكيير ذلك، وعندما عرفت أن 
الزوار في املنتديات عقدوا هذه املقارنة غيرت »اللوك« 
على الفور. مؤكدة انها ظهرت بهذا »اللوك« منذ 6 سنوات 
تقريبا، ول���م تكن وقتها مرتبطة بأي عمل فني، لكنها 

فوجئت بأنه اليزال متداوال إلى اآلن.
وأوضحت أن بعض خبراء التجميل يحبون إظهار 
قدراته���م اخلاصة في تقريب مالمح الوجوه من بعض 
املش���اهير، لكنها ال حتب ذلك، وقالت: أحب ش���كلي.. 

وأريد أن أكون نفسي.
لكنها في الوقت نفس���ه، أكدت عدم ممانعتها تنفيذ 
»لوك« جديد من أجل املشاركة في عمل فني، ملمحة الى 

ان هذا يكون خالل مدة التصوير فقط، ثم تعود بعدها 
إلى شكلها الطبيعي الذي حتبه.

وشددت عرفات على أنها تضع حدودا لعمل املاكيير 
الذي ينبغي أن تكون مهمته فقط إظهار املالمح الطبيعية 
بشكل جذاب، وقالت: دائما ما أقول للماكيير أنت لست 
طبيب جتمي���ل، حتى تقوم بتغيير مالمحي.. أنا أحب 

أن أظهر للناس مبالمحي الطبيعية.
من جانب آخر تس���تضيف زهرة وفريق البرنامج 
الترفيهي احلواري املن���وع »زهرة اخلليج« على قناة 
أبوظبي األولى في حلقة الليلة املمثل السوري الشاب 
ميالد يوس���ف، وتناقش احللقة عددا من املوضوعات 
األول يتعلق بيوم املرأة العاملي حيث تستضيف احللقة 
السيدة بدرية أحمد خلفان من اإلمارات وهي أول مديرة 
إماراتية في قطاع النفط للحديث عن جتربتها في هذا 

املجال. وفي فقرة اجلمال سيكون املشاهدون على موعد 
مع جلسة »بوتوكس« مع د.أحمد جعجع. وتتناول د.منى 
الصواف التي يستضيفها البرنامج موضوع اضطرابات 
الهوس اجلنسي، وفي فقرة الرياضة توجيهات للنساء 

في كيفية الدفاع عن أنفسهن.
يذكر ان إدارة دفة برنامج »زهرة اخلليج« هو للفنانة 
زهرة عرفات أما بقية األدوار فيتوالها كل من س���ميرة 
إبراهيم للموضوعات االجتماعية، ونيكول شامي للموضة 
والتجمي���ل، ومحمد الغام���دي للتكنولوجيا، ومحمد 
املرزوقي لش���ؤون اإلتيكيت، فيما يتولى مينا دميان 
قراءة بريد املجلة والرد على استفس���ارات املشاهدين. 
ويعرض البرنامج مساء كل سبت الساعة 20:00 بتوقيت 
الس���عودية، مع إعادة االثنني الساعة 23:30 على قناة 

أبوظبي األولى.

اليسا

الني خلف

زهرة عرفات

طرحت أغنية رومانسية باسم »قلبي البريء«

ألين تنتظر حكم القضاء على خطيبها السابق
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

طرحت الفنانة الني خلف اغنية حملت عنوان 
»قلبي البريء« وهي من النوع الرومانسي ويتم 
بثها عبر االذاعات ومن املتوقع ان تصورها الني 

على طريق الڤيديو كليب.
الني التي حتضر اللبومها اجلديد التزال تعيش 
تداعيات الدعوى التي اقامتها ضد صديقها السابق 
احمد صباغ بتهمة النص����ب واالحتيال وكانت 
قد عقدت منذ ايام جلس����ة حي����ث تقدم محامو 
املدعى عليه مبذكرة دفوع ش����كلية لدى القاضي 
اجلزائي املنفرد، ومبوجب تلك الدفوع الشكلية 

اق����ر املدعى عليه بأخذ املبل����غ املصرح عنه من 
اجلهة املدعية بعد ان كان صباغ في وقت سابق 
قد انكر تقاضيه للمبلغ من الفنانة الني خلف في 
التحقيقات التي اجريت معه عند قاضي التحقيق، 
وقد حدد القاضي اجلزائي املنفرد 2010/4/29 موعد 

اجللسة املقبلة.
يذكر ان الني خلف كان����ت قد ادعت في وقت 
س����ابق على صديقها احمد صباغ بتهمة النصب 
واالحتيال بعدما تس����لم منها مبلغا وقدره نحو 
مليون و200 الف دوالر لشراء املنزل الزوجي في 

وسط بيروت، فأخذ املبلغ ولم يعده.

املخرج نايف الكندري
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