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درة تعيش »العار«!

مفسرة أحالم طالبتها بالثقة وتذكر اإليجابيات

حليمة بولند: كابوس انفجار
طائرة يؤرقني خالل النوم

اشتكت ملكة جمال اإلعالميات حليمة بولند عبر 
مدونتها على موقع »ناس ام بي سي« من كابوس 

السقوط من الطائرة الذي يطاردها كل يوم 
في نومها، وقالت: أشاهد نفسي كثيرا في 

منامي وأنا أسقط من طائرة بعدما 
انفجرت بي في الهواء، وأصاب 

بحالة من الرعب والفزع، ألنني 
أفاجأ بأن أرى بأسفلي محيطا 

ماؤه أسود من شدة عمقه.
في الوقت نفسه، نصحت 
مفسرة األحالم مشيرة حنفي 
»حليمة« بالتفكير في النجاح 

الذي حققته قبل النوم، واعتبرت 
أن هذا الع����الج يدعم من ثقتها 

بنفسها، مما يساعدها في طرد أي 
هاجس يطاردها، ويتسبب في حلم 

أنها تسقط من الطائرة.
وأوضح����ت حليمة أن هذا احللم يس����بب لها 

حال����ة رهبة من ركوب الطائرات، لذلك ال تلتقط 
أنفاسها عندما تس����افر بها، إال عندما تصل إلى 
املطار. وعلقت مفسرة األحالم ان هذا احللم 
ال يطارد إال الناجحني الذين يخافون 

من اإلخفاق. 
وقالت: البد أن ُيدعم أصحاب 
ه���ذا احللم ثقتهم بنفس���هم 
بالتفكير اإليجابي، وهو أن 
يكونوا مقتنعني من داخلهم 
بقدرتهم على االستمرار في 
النجاح. وتابعت أن املقربني 
من الشخص ميكن أن يساعدوه 
في هذه املهمة بتذكيره الدائم 
مبا حققه من جناحات، كما أن 
الش����خص ميكنه مساعدة نفسه 
باستعراض ش����ريط حياته، وتذكر 
أهم حلظات النجاح، وقالت مش����يرة: هذا 

ما أنصح به حليمة بولند.

»أسوار« منى زكي في مهب الريح
القاهرة ـ سعيد محمود

تس���يطر حالة من الغضب الش���ديد على الفنانة منى زكي 
بس���بب توقف تصوير فيلم »أسوار القمر« بعد اختفاء منتجه 
وليد صبري، الذي أوقف التصوير بعد وفاة والده، وسافر الى 

اخلارج وال يعرف أحد شيئا عنه.
منى انتهت من تصوير أكثر من 50% من مشاهدها في الفيلم 
الذي كان من املقرر ان يتم عرضه خالل موس���م الصيف القادم، 
اال ان أسرة العمل مازالت تنتظر عودة املنتج من اخلارج، أو ان 

يقوم بفتح خطه الهاتفي املغلق منذ سفره.
يذكر ان »أسوار القمر« بطولة منى زكي واسر ياسني وعمرو 

سعد، واخراج طارق العريان.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تبدأ الفنانة درة تصوير دورها 
في مسلسل »العار« هذا الشهر 
وهو املسلس���ل الذي تلعب فيه 
دور سماح »روقة« وهو نفسه 
الدور الذي لعبته من قبل الفنانة 
نورا في فيلم »العار« الش���هير 
الذي يعد من كالسيكيات السينما 
املصرية ويشارك درة البطولة كل 
من مصطفى شعبان وأحمد رزق 
وشريف سالمة وحسن حسني 
وعفاف شعيب وتخرجه شيرين 
عادل وكتبه أحمد محمود أبوزيد 
وتدور أحداث املسلس���ل حول 
العالم السري لتجارة املخدرات 
من خالل هذه األسرة التي تتخذ 
من عملها في دباغة اجللود ستارا 

لتجارة املخدرات.
وكان���ت درة قد اعتذرت عن 
العديد من األعمال حتى تتفرغ 
لهذا املسلس���ل الذي تلعب فيه 
دورا جدي���دا عليه���ا وهو دور 
الفتاة الشعبية احملبة واملطيعة 

لزوجها.
من جانب أخر  انضمت درة 
ألسرة مسلسل »حلظات حرجة« 
ف���ي دور الدكتورة جنوى وهي 
محبة للحياة وتنتمي لعائلة ثرية 
وستظهر في نهاية اجلزء الثاني 
وبعدها تلعب بطولة اجلزء الثالث 
ومعها كل من طارق لطفي وياسر 
جالل ويسرا اللوزي وأحمد حامت 
وإميي سمير غامن وكتابة ورشة 
عمل مكونة م���ن أحمد الناصر 

وتامر ابراهيم واحمد حسب.
هذا وتقرأ درة حاليا العديد من 
سيناريوهات األفالم واملسلسالت 

لالختيار فيما بينها.

في رمضان املاضي هو مسلسل 
»خاص جدا« مع الفنانة يس���را 
ونخبة من النجوم وكتبه تامر 
حبيب وأخرجته غادة س���ليم 
وهو الدور الذي رش���حت عنه 
درة في العديد من االستفتاءات 

اجلماهيرية.

اجلدير بالذكر ان درة قد انتهت 
من تصوير دورها في مسلسل 
»رحيل مع الشمس«، مع عزت 
أبوعوف ومحود قابيل وروجينا 
واخراج تيس���ير عبود وقصة 
وسيناريو منى نورالدين. وكان 
آخر أعمالها التي قد مت عرضها 

درة

منى زكي

ملكة جمال اإلعالميات حليمة بولند

يطل في »تاراتاتا« مع الجسار في لقاء طربي بامتياز إلى جانب عبير وعادل ورجاء

نبيل شعيل: نعيش حاليًا زمن األجساد وليس األصوات
الفنان  ب���دوره، عب���ر 
عادل محمود عن سعادته 
باملشاركة الى جانب الفنان 
نبيل شعيل والفنان وائل 
اجلسار في برنامج »تاراتاتا« 
متحدثا عن ألبومه الثالث 
نافيا فكرة عيش���ه »قصة 
جديدة« وهي كلمات أغنيته 
اجلديدة، مكتفيا بالقول إن 
هذه الكلمات للشاعر فقط، 
وعن الشبه بينه وبني الفنان 
راشد املاجد أجاب عادل بأنه 
يتشرف بهذا األمر، إال أنه 
يبحث عن لون غنائي مييزه 
عن اآلخرين، مقدما أغنية 
»قص���ة جدي���دة« ليلتقي 
بعدها مع وائل اجلس���ار 
ورجاء قصباني في أغنية 
»أنا قلبي ليك ميال« للفنانة 

الراحلة فايزة أحمد. 
فيما حتدثت عبير نعمة 
عن مشاركتها في »تاراتاتا«، 
الفني���ة  وع���ن عائلته���ا 
الغنائي اجلديد  وألبومها 
وقيامها بدور البطولة في 
مس���رحية »ايال« واصفة 
الصوت باحلياة والصمت 
بالقاتل، لتجتمع بعد ذلك 
مع نبيل شعيل في أغنية 
الس���يدة في���روز »من عز 
الن���وم«، الذي قدم منفردا 
اللبنانية األخيرة  أغنيته 
»بدا القصة شوية وقت«، 
قبل ان تطل عبير وحدها في 
أغنية »يا عاقد احلاجبني« 

للسيدة فيروز. 
ف���ي حني أك���دت رجاء 
قص����ابني أن ش���عورها 
ي�����وصف ملش���اركتها  ال 
في حل���ق���ة بلبل اخلليج 
على ح�������د تع������بيرها، 
إل���ى بداي����تها  مش���يرة 
الفنية املوف�����قة مع شركة 
اإلن����ت���اج، معتبرة دليل 
جناحها ومحبة الناس تواجدها في هذه احللقة 
من »ت����اراتاتا«، مف����ضل���ة لق����ب الف�����نانة 
امل���غربية على ج����ميع األلقاب، وأن يصل صوتها 
إلى كل ال����ناس، أم����ا م���سك اخلتام فجمع بني 
نبيل شعيل ووائل اجلسار وعبير نعمة ورجاء 
قصباني مع أغنية »مسك اخلتام« لبلبل اخلليج 

نبيل شعيل.

نفسه إعجابه بالفنان حسني جسمي واصفا اياه 
بأجمل األصوات على الس���احة العربية، قائال: إن 
هناك الكثير من األصوات اجلميلة ال تأخذ حقها 
نتيجة االنحدار الفني احلاصل، حيث قدم أغنية 
»غريبة الناس« والتي سبقت إطاللة نبيل شعيل 
وعادل محمود بديو ألغنية »يا ليلة دانا« للفنان 

الراحل طالل املداح.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
جمهور برنامج »تاراتاتا« 
على قناة دبي، على موعد 
يوم األحد املقبل مع ثانية 
حلقات املوسم اخلامس من 
البرنامج الذي يجمع جنوم 
الغناء العرب���ي في أعمال 
غنائية متفردة ال تتكرر في 
أي برنامج آخر، حيث يطل 
بلبل اخلليج نبيل شعيل 
والفنان وائل اجلسار في 
لقاء طربي بامتياز إلى جانب 
كل من عبير نعمة وعادل 
محمود ورجاء قص��ابني 
ت�����قدم هذه احللقة  فيما 

رزان مغربي.
حي���ث بداي���ة احللقة 
م���ع أغنية »وحش���تني« 
التي جمعت بني بوشعيل 
واجلسار وأشعلت مسرح 
»تاراتاتا« حماسة وتفاعال 
م���ع األداء املتمي���ز ل���كال 
املطرب���ني، ليعل���ن نبيل 
شعيل أوال إعجابه ببرنامج 
»ت����اراتات���ا« عل���ى قناة 
دبي، م���نوها باختيارات 
وائل اجلسار لألغني����ات 
الراقية، كما توجه بال���شكر 
إل���ى جمه���وره اخلليجي 
والعربي الكبير الذي رافقه 
خالل مسيرته الفنية التي 
وصفها بالطويلة، متحدثا 
ب���إدارة أعماله  عن قيامه 
بنفسه وصعوبة هذا األمر 

وحالوته في آن معا.
وحول رأيه فيما يحدث 
على الس���احة الفنية قال 
بوش���عيل: نح���ن نعيش 
حالي���ا زم���ن األجس���اد 
وليس األصوات، معربا في 
الوقت نفسه عن سعادته 
باالس���تديو اخلاص الذي 
افتتحه كمكان لألصدقاء من 
شعراء وملحنني، باإلضافة 

إلى كونه مكانا مثاليا للعمل واإلبداع، مدندنا بعد 
ذلك أغنية »بدا القصة« التي حلنها زياد بط���رس 

والقت صدى جميال.
أما وائل االجلس���ار فقد حيا البرنامج، مؤكدا 
قناعته ورضاه مبشواره الذي وصف كل خطواته 
باملدروسة، مشيرا إلى شركة اإلنتاج التي ينتمي 
اليها والتي آمنت بصوته ودعمته، مبديا في الوقت 

بلبل اخلليج نبيل شعيل

بلبل اخلليج في فقرة غنائية متميزة بوشعيل مع اجلسار وعبير وعادل ورجاء ورزان أثناء احللقة
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