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هيفاء وهبي ملكة جمال لبنان 2010 رهف عبداهلل خالل تتويجها وفي االطار تعانق والدتها بعد فوزها باللقب

عائلتها لـ »األنباء«: لم نكن نتوقع حصدها للقب

راغب وهيفاء توجا رهف ملكة جمال لبنان 2010
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

للمرة الثانية خالل أقل من شهرين حتصد فتاة من جنوب لبنان 
لقب����ا جماليا. فمن رميا فقيه التي تربع����ت على عرش اجلمال في 
الواليات املتحدة الى رهف عبداهلل ابنة ال� 22 عاما من بلدة اخليام 
التي مت تتويجها على وقع أغنية »للصبية امللكة تاج وصوجلان«، 
توجت كملكة جمال لبنان للعام 2010 في حفل ضخم أحياه النجمان 
هيفاء وهبي وراغب عالمة وبرعاية وزارة السياحة اللبنانية وبث 

على الفضائية اللبنانية »ال بي سي«.
السهرة متيزت باطاللتني لكل من راغب وهيفاء، حيث غنى راغب 
»حبيب قلبي يا غالي« و»يغيب«، فيما غنت هيفا »أيامي« و»سنرى«، 
حيث مت التعري����ف بالصبايا املتباريات، الالتي كانت لهن إطالالت 
بلباس البحر وبلباس السهرة ضمن لوحات فنية استعراضية من 
وحي فصول السنة األربعة، واختيرت بعدها عشر صبايا من 16 هو 
مجموعهن الكلي، وأجنب عن السؤال املوحد لهذا العام »إذا طلب منك 

االختيار بني املال، السلطة واملعرفة، ماذا تختارين وملاذا؟«.
في ختام السهرة، أعلن مقدم احلفل طارق منير فوز رهف عبداهلل 
باللقب، وتس����لمت التاج من ملكة جمال لبنان للعام 2009 مارتني 
إندراوس، فيما حلت جيس����يكا بو غاريوس وصيفة أولى، ونبيلة 

عواد وصيفة ثانية.
وم����ع إعالن النتائج بدأت والدة رهف بالبكاء وش����قيقتها وأكد 
شقيقها حسني ل� »األنباء« ان العائلة لم تكن تتوقع ان حتصد رهف 
اللقب، بيد أنهم توقعوا ان تصل الى املراتب االولى في التصفيات، 
وأش����ار الى ان ما مييز ش����قيقته أنها ال تعرف التصنع وهي على 

راغب عالمة يؤدي احدى اغنياتهطبيعتها.

محمود عبدالمغني
 بدأ »رد فعل« 

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنان الشاب محمود  يستعد 
عبداملغني لبدء تصوير دوره خالل 
أحداث فيلمه اجلديد الذي يحمل 

عنوان »رد فعل«. 
قال محمود عبداملغني: من املقرر 
أن أب����دأ تصوير دور البطولة في 
فيلمي اجلدي����د »رد فعل« خالل 
أسبوع، والفيلم من إخراج حسام 
املقرر  اجلوهري. وأضاف: »ومن 
أيض����ا أن يتوق����ف التصوير في 
الفيل����م خالل ش����هر رمضان، ثم 
الفطر  تعاون استئنافه بعد عيد 
أما حاليا  مباشرة«. وتابع قائال: 
فأنا منشغل بتصوير باقي أحداث 
دوري في مسلس����ل »احلارة« مع 

املخرج سامح عبدالعزيز«.
يذكر أن »رد فعل« يشارك في 
الش����ابة حورية  الفنانة  بطولته 
فرغلي، وهو من تأليف وائل أبو 
السعود وإيهاب فتحي، ومن إخراج 
حسام اجلوهري، واإلنتاج لشركة 
»سيني راما« للمنتج أمين العرب.  
تدور أحداث فيلم »رد فعل« في إطار 
من الغموض اإلثارة والتش����ويق 
واألكش����ن، عن عال����م اجلرمية، 
وجتسد فيه حورية فرغلي دور 
فتاة حتض����ر دكتوراه في جرائم 

األسرة.

يعقوب اقتنص جائزة اإلخراج عن »البتول« في اإلسكندرية

»أوسكار الڤيديو كليب« كّرم يوسف المهنا إلسهاماته الفنية

عبدالحميد الخطيب
بعد مش����اركته في الدورة احلادية 
عشرة ملهرجان »أوسكار الڤيديو كليب« 
الذي أقي����م في مدينة االس����كندرية، 
ان  املهنا  اس����تطاع املخرج يعق����وب 
يحصد جائزة أفضل إخراج عن كليب 
»البتول« للمطرب راشد املاجد متفوقا 
على 38 أغنية مصورة، كما شهد حفل 
ختام املهرجان تكرمي والده املوسيقار 
يوسف املهنا عن مجمل أعماله من قبل 
مدير املهرجان د.عبد املنعم سعد، في 
حضور نخبة من جنوم الفن العربي 
منهم الفنان محمود ياس����ني والفنانة 

نبيلة عبيد، بينما تصدى الفنان سمير 
صبري لتقدمي احلفل.

وف����ي تصريح له عق����ب تكرميه، 
قال املوسيقار يوسف املهنا: تكرميي 
في مثل هذا احملفل عن مجمل أعمالي 
خالل مسيرتي الفنية شرف كبير لي، 
السيما انه جاء من األشقاء في مصر 
ومن قبل مهرجان دولي رسمي ترعاه 
وزارة الثقافة املصرية، واليوم اكتملت 
فرحتي بحصول يعقوب على جائزة 
اوس����كار افضل اخ����راج، ونهدي هذا 
االجناز للكويت الس����باقة دائما لدعم 
ورعاية أبنائه����ا املبدعني في مختلف 

املجاالت.
وأض����اف: ان وجودنا في مثل هذه 
املهرجانات خير دليل على املكانة التي 
يحظى بها الفن والفنان اخلليجي عربيا، 
ومؤشر قوي على مدى تأثير األغنية 
اخلليجية على املستوى العربي، فمن 
عام آلخر نثبت ان لألغنية اخلليجية 
تواجدا قويا على اخلارطة وس����تظل 

بفضل جهود أبنائها في املقدمة.
من جانبه قال يعقوب: أشكر إدارة 
املهرجان على تكرمي الوالد املوسيقار 
يوسف املهنا »عّرابي« في الساحة الفنية 
واحلياة، وأهدي جائزة االوسكار إلى 

ديرتي الكويت التي أدين لها بالفضل 
فيما وصلت إليه، وإلى الفنان القدير 
راش����د املاج����د الذي وض����ع ثقته فيَّ 
ومنحني فرصة إلثبات وجودي، وكذلك 
أهدي اجلائزة لسمو االمير بدر بن عبد 
احملسن الذي صاغ بأنامله الذهبية رائعة 
السندباد بصوته  »البتول« فترجمها 
ومن ثم جاءت الرؤية البصرية ليكتمل 
هذا املشروع والذي حقق الهدف منه.

وأكد يعقوب ان مشاركته في مهرجان 
»اوسكار الڤيديو كليب« تعني له الكثير، 
السيما انه املخرج الكويتي الوحيد الذي 
مت اختيار عمله للمنافسة هذا العام، 

وقال: »فوز »البتول« مسؤولية كبيرة، 
السيما انها جاءت عقب تصفيات 250 
أغنية مصورة، ووقع االختيار على 38 
وأمتنى انني كنت على قدر املسؤولية 
وشرفت الكويت في هذا احملفل الفني 

العربي«.
يذكر ان املوس����يقار يوسف املهنا 
كرم إلى جانب العديد من الشخصيات 
الفنية إلس����هاماتهم في اثراء االغنية 
العربية ومن االسماء التي مت تكرميها 
ايضا املنتج محسن جابر نظرا لدوره 
الرائد في صناعة االغنية املصرية من 

الناحية االنتاجية.

الفنانة زهرة اخلرجي

باسكال مشعالني

زهرة الخرجي تستعد
لـ»الساحرة واألميرة البجعة«

خالد السويدان
انتهت الفنانة زهرة اخلرجي من تسجيل صوتها في 
استوديوهات كايرو ساوند بالقاهرة استعدادا لعرض 
مسرحية »الساحرة واألميرة البجعة« التي تعد اكبر 
مسرحية اطفال غنائية استعراضية وستحتضنها دولة 
قطر، املسرحية من تأليف وإخراج عبداهلل السويدي، 
ومن بطولة حش���د كبير من الفنانني وستعرض في 

عيد الفطر السعيد.

باسكال تلهب صيف تونس

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بدأت أولى حفالت الفنانة باسكال مشعالني لصيف 
2010 ف���ي تونس لصالح احدى ش���ركات االتصاالت 
التونس���ية، حي���ث أحيت حفال أكثر م���ن رائع تكلل 
بنجاح منقطع النظير، حي���ث حضر احلفل أكثر من 
ألف وخمس���مائة ش���خص غنوا وصفقوا ورددوا مع 
باسكال جميع أغنياتها وتهافتوا اللتقاط الصور معها، 
ولم تستطع باسكال النزول عن خشبة املسرح بسهولة 
بعد أن انهت حفلتها، حيث طالبها جمهورها باملزيد من 

الغناء وبقيت معهم حتى ساعات الصباح األولى.
من جانب آخر تذهب باسكال إلى مصر إلحياء حفل 
زفاف، ومن ثم تعود م���رة أخرى الى تونس لتلتقي 

جمهورها ثم تتابع سلسلة احلفالت لصيف 2010.

يعقوب املهنا يتسلم جائزة افضل مخرج عن كليب »البتول« املوسيقار الكبير يوسف املهنا اثناء تكرميه
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رهف: والدي لبناني
وليس سعوديًا

نفت ملكة جمال لبنان 2010 ان 
يكون والدها سعوديا، في رد على 
شائعات انتشرت على اإلنترنت عبر 
عش���رات املواقع واملنتديات حتى 

كادت تصبح معلومة ثابتة.
وجاء النفي على لسان م.أسعد 
رش���يدي، الذي كان يزور العائلة 
حني اتصلت »العربية.نت« برهف 
التي مازالت تتلقى دراس���تها في 
اجلامع���ة األميركية ببيروت، فرد 
على االتصال الهاتفي مستغربا هذه 

الشائعات. 
وقال ان والد رهف، البالغة من 
العمر 22 س���نة، هو اللبناني علي 
زين مجيد عب���داهلل، املتقاعد من 
قوى األمن الداخلي، أما والدتها فهي 
نوال محمد منيف عبداهلل، شقيقة 

الشاعر املعروف.


