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صّور »هال« مع نهلة الفهد في دبي وسط أجواء حارة ورطوبة

الرويشد: مشتاق لرؤية نفسي باللباس الشعبي
ايالف: أعرب س����فير االغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد، عن 
سعادته بعودته الى حياة اآلباء األجداد، من خالل إطاللته بأحدث 
أغنيات����ه املصورة »هال« من ألبومه األخي����ر »ليلة عمر«، والتي 
تصدت إلخراجها املبدع����ة اإلماراتية نهلة الفهد، صاحبة الفكرة 
والس����يناريو الذي أظهر الرويشد بهذا الشكل، مؤكدا أنه اشتاق 
لرؤية نفسه باللباس والثوب الشعبي الكويتي واخلليجي، األمر 
الذي فقده في آخر أعماله املصورة. وقالت نهلة الفهد: العمل مع 
فنان بحجم الرويشد كان في منتهى الدقة، ولكنه أضفى الراحة 
واألجواء اجلميلة على الرغم من حرارة اجلو من خالل سالسته 
في العمل والتصوير، وقام بالتجاوب مع كل جوانب السيناريو 

بكل طيبة واحترام، وهو ما أسعدني للتعاون معه.
واستعانت الفهد مبجموعة من الشباب الذين يجسدون أدوارهم 
الى جانب صديقهم العاش����ق الذي يلتق����ي مبحبوبته بني أزقة 
وممرات البيوت الشعبية القدمية، والتي يقدمها الرويشد بأسلوب 
الراوي أثناء الغناء، الى جانب االستعانة بفرقة موسيقية للفنون 
الش����عبية من اإلمارات. وقد استغرق التصوير يوما واحدا بدأته 
املخرجة اإلماراتية بتصوير سيناريو األغنية بجو مرتفع احلرارة 
والرطوبة، قبل أن يصل الرويش����د ويصور مشاهده عند املساء 
وبعد غروب الش����مس، حيث مت التصوي����ر بقرية التراث بإمارة 

الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
يذكر ان األغنية من كلمات الشاعر الكبير عبداللطيف البناي، 

وأحلان الرويشد نفسه، وتوزيع أحمد عبداجلواد.

سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد في كليب »هال«

ممثلة »انغرت« على ربعها 
بعد عمليات التجميل اللي سّوتها 
علش���ان املنتجني يحطونها في 
الدرامي���ة واملصيبة  اعماله���م 
ان�ه���ا مو دافع���ة للحني فلوس 

هالعمليات.. اهلل يشفي!

مذيع يبحث عن املجد 
هاأليام في قناة محلية 
بعدم���ا قرر االنتقال لها 
بسبة استبعاده من دورة 
التلفزي���ون الصيفية.. 

خير ان شاء اهلل!

فلوس انتقال
مقدمة برامج »اشتكت« 
على مخرج برنامجها عند 
انه  مسؤولينها بسبب 
مو قاعد ياخذ لها لقطات 
التقدمي..  اثن���اء  حلوة 

احلمد هلل والشكر!

شكوى

آمال الغربي

آمال الغربي: »كذاب« حلم وتحقق بعد »نجم الخليج«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بدأت قناة دبي بث الكليب اجلديد للفنانة آمال الغربي 
الفائزة بلقب »جنم اخلليج« في موسمه األخير، والذي 
يحمل عنوان أغنيتها األولى »كذاب« التي قامت القناة 
التابعة ملؤسس���ة دبي لإلعالم بإنتاجها وتصويرها 
حتت إدارة املخرجة اإلماراتية نهلة الفهد، فيما تولى 
الفنان اإلماراتي فايز السعيد تلحني هذه األغنية التي 
كتب كلماتها الشاعر سلطان املجلي، وقام بتوزيعها 

موسيقيا الفنان حسام كامل.
وق���د مت تصوير األغنية اجلدي���دة في عدة أماكن 
ف���ي دبي على مدى يومني كاملني، إلى جانب تصوير 
العديد من املش���اهد اخلارجية في شارع الشيخ زايد 
ومنطقة مارينا والعديد من محطات املترو في اإلمارة، 
في الوقت الذي س���عت املخرجة اإلماراتية إلى تقدمي 
كليب يجمع بني املضمون اجلمالي املتماشي مع إيقاع 
األغنية ومضمونها، فيما متيز أداء آمال في هذا الكليب 
بالبساطة والقدرة على إيصال الفكرة العامة للكليب، 
في الوقت الذي س���يالحظ اجلمه���ور املظهر اجلديد 
الذي س���تطل فيه الفائزة ببرنام���ج »جنم اخلليج« 

على قناة دبي.
وفي هذه املناس���بة أعربت الفنانة التونس������ية 
الش���ابة، عن سعادتها بالكليب بعد أن حتقق حلمها 
في تصويره عقب نيلها اللقب الذي عملت جاهدة على 
الفوز به وس���ط منافسة قوية مع عدد من املشاركني 
من مختل���ف الدول العربية، مؤكدة أن برنامج »جنم 
اخلليج« عل���ى قناة دبي كان بالنس���بة إليها حتديا 
جميال وبداي���ة انطالقة فنية موفقة، متمنية أن ينال 
كليب أغنية »كذاب« ما يستحقه من النجاح واالنتشار 

اجلماهيري.

تتحدث لـ »هال وغال« عن رأيها في الدراما الخليجية

ما عالقة زهرة عرفات
بالصحافة البحرينية ولَم هاجمتها؟

خالد حسين
حتل الف�نان����ة زه��رة عرفات ضيفة على 
البرنامج احل����واري املنوع »هال وغال« الذي 
تقدم����ه ناديا ب����ركات، لتتكلم ع����ن أعمالها 
وأدواره�������ا املت���نوع�ة وح��ي�ات��ها كممثلة 
جنمة على الساحة اخلليجية، كما تتحدث عن 
جتربة التقدمي التي تخوضها حاليا من خالل 
برنامج »زهرة اخلليج« وأعمالها الرمضانية 
اجلديدة ورأيها في الدراما اخلليجية حاليا، 
وكذلك عالقتها بالصحاف����ة البحرينية ولم 
هاجمتها، وتروي قصة تش����بيهها باملغنية 
اللبنانية إليس����ا، كما تكش����ف تفاصيل عن 
حياتها وطموحاته����ا وأصحاب الفضل فيما 
هي عليه اآلن. من جانب آخر تستضيف عرفات 

وفريق برنامج »زهرة اخلليج« في حلقة هذا 
األسبوع الفنانة اإلماراتية فاطمة زهرة العني 
التي تشارك فريق البرنامج النقاش في عدد 
من املوضوعات الت����ي يطرحونها، وتتناول 
احللقة موضوع العالقة احلميمة أثناء وبعد 
احلمل مع أحمد يوسف، وفي املوضة حديث 
عن أناقة املرأة احلام����ل، أما فقرة االتيكيت 
فتصحح بعض األخطاء الش����ائعة في آداب 
املائدة. وفي موضوع الطبخ س����نتعلم كيف 

نزين قوالب احللوى.
اجلدير بالذكر ان برنامج »هال وغال« يعرض 
كل مساء سبت على شاشة أبوظبي االمارات، 
و»زهرة اخلليج« في نفس املوعد على قناة 

أبوظبي االولى.

أمل بو شوشة تنضم  إلى أسرة  
»ميوزيك إز ماي اليف«

بيروت ندى مفرج سعيد
أعلنت شركة »ميوزيك إز ماي اليف« في بيان وزعته 
 ع���ن انضم���ام جنمة »س���تار اكادميي« التونس���ية أمل 
بو شوش���ة الى الشركة، وأش���ار البيان ان توقيع العقد 
بني الطرفني اقتصر على حضور امل وافراد الشركة، وقد 
اعرب السيد غسان شرتوني صاحب الشركة عن سعادته 
بوجود موهب���ة متميزة مثل أمل ف���ي »ميوزيك از ماي 
اليف« في الوقت الذي اثنت فيه امل على جهود الشركة 
واالجنازات التي حققتها، االمر الذي دفعها الى االنضمام 

الى صفوفها من دون تردد.
وجاء في البيان: النها عالمة فارقة من عالمات برنامج 
»ستار اكادميي« بجميع نسخه والنها لم متر مرور الكرام 
في هذا البرنامج بل سجلت حضورا كبيرا دفع باحملطات 
التلفزيونية الكبرى كروتانا وال� »ال بي سي« الى التعاون 
معها مستغلة حب الناس لها ووقع إطاللتها الباهرة على 
قلب اجلمهور العربي حيث قدمت برنامجي »توب 20« عبر 
مرئية »روتانا« و»طير وفرقع« عبر »ال بي سي«، وجاءت 
اخلطوة التي شكلت عالمة فارقة في حياتها الفنية وهي 
التزال في بداياتها وهي اختيارها للقيام بدور البطولة في 
مسلسل »ذاكرة اجلسد« الذي سيبث على شاشة تلفزيون 

أمل بوشوشة»أبوظبي« خالل شهر رمضان املبارك.

تألق في ميناء جبيل مع روال وفرح

وليد توفيق يخطف جمهور مونديال جنوب أفريقيا

نسرين طافش فقط
في »بقعة ضوء«  من أجل »نسرينا«

عبدالحميد الخطيب
في ليلة مونديالية واحتفال عاملي بعيد 
املوسيقى الذي حتتفل به شعوب العالم في 
الواحد والعش���رين من شهر يونيو من كل 
عام، أطل النجم العربي وليد توفيق في اولى 
حفالت���ه لصيف مهرجانات لبنان هذا العام 
على مسرح ميناء جبيل حيث نظمت احلفل 
ورعته بلدية جبيل برئاس���ة زياد حواط، 
حيث احتشد اكثر من 4000 من محبي النجم 
العربي حلضور هذا احلفل الكبير الذي حقق 
جناحا كبيرا في ليلة لم يستطع أن يخطف 

املونديال الكروي اضواءها.
وقد تأل���ق توفيق عبر باق���ة من أجمل 
أغنياته، وأبرزها »حتت أرزك يا لبنان« التي 
أهداها لرئيس اجلمهورية العماد ميش���ال 
سليمان قائال »حتت أرزك يا سليمان« وسط 
تصفيق احلضور الذين متايلوا على أنغام 
النجم العربي وليد توفيق الذي رافقته كل 

وليد توفيق مع طفلتني من احلفلمن النجمة روال سعد والفنانة فرح.

نسرين طافش

دمشق ـ هدى العبود
الفنان���ة  تش�����ارك 
السورية نسرين طافش 
الس���ابع من  في اجلزء 
مسلسل »بقعة ضوء« 
اخراج ناجي طعمة وتطل 
فيه على جمهورها من 
خالل مجموعة لوحات 
العم���ل  ف���ي  متمي���زة 
ال���ذي تعتب���ره االكثر 
جناح���ا وجماهيري���ة، 
واع���دة اجلمه���ور بأن 
يعود املسلسل الى ألقه 
املعهود، وأكدت نسرين 
انها تولي اهتماما خاصا 
بانطالقة مجلتها اجلديدة 
»نس���رينا« مشيرة الى 
سعادتها الكبيرة بإطالقها 

املجلة.
من ناحي���ة اخرى، 
أشارت نسرين الى انها 
بصدد دراس���ة عدد من 
الس���ينمائية  املشاريع 
والدرامي���ة م���ن خالل 
شركة االنتاج اخلاصة 
بها، وذلك رغم اعتذارها 
عن معظم االعمال لهذا 
العام بس���بب انشغالها 

بالعمل اخلاص.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ضمن جولته الفنية لصيف 
2010 سيطل السوبر ستار راغب 
عالمة مباشرة عبر هواء ال� »إل 
بي س���ي« في التاسع من شهر 
يوليو املقبل ليتوج ملكة جمال 
لبنان لهذه السنة. إطاللة عنوانها 
األناقة والتميز سيصب من خاللها 
راغب إحساسه الفني ليتربع على 
عرش جمالي في أجواء صيفية 
تبعث الفرح في قلوب عشاق الفن 
واجلمال عسى أن ترفع امللكة التي 
ستتوج اس���م لبنان عامليا على 
غرار رميا فقيه التي تربعت على 

عرش اجلمال األميركي.

راغب عالمة
 يتّوج ملكة جمال لبنان 

لعام 2010

راغب عالمة

.. في حوار باسم مع املخرجة اإلماراتية نهلة الفهد


