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 الشرطية «بثينة» تقبض على «فايز» بأمر من الفهد 
 «األنباء» تنفرد بنشر صور وتفاصيل «الكليب» 

 بشار جاسم
  انتهـــت املخرجة اإلماراتية 
املتميزة نهلة الفهد من تصوير 
أحـــدث كليباتها حيث دمجت 
أغنيتني للفنان فايز الســـعيد 
في ڤيديو كليـــب واحد وهما 
«الشـــرطة» كلمات ســـلطان 
املجلي و«االشارة» كلمات تركي 
الشريف، حيث مت التصوير في 
بيروت وحتديدا في منطقة سن 

الفيل ملدة يومني.
الســـعيد في    ويؤدي فايز 
الكليـــب دور احلبيـــب الذي 
جمعتـــه الصدفة بالشـــرطية 
التي قررت  الرئيســـي  بثينة 
اخفاء مهنتها عن حبيبها كي 
ال تخسره، وكل مرة يتقابل فيها 
احلبيبان تتلقى الشرطية بثينة 
العمليات اخلاصة  اتصاال من 
بهـــا ألداء مهمة مـــا، فتضطر 
لترك حبيبها فايز واالســـراع 
بتنفيذ املهمة ومع التكرار يبدأ 
فايز السعيد بالشك في أمرها 
فيبلغ عنها الشرطة حيث اعتقد 
انها حرامية لكنه يصدم عندما 
يعلم انها شـــرطية وهي التي 
تقبض عليه وحتبسه في سيارة 

الشرطة.

  فايز ونهلة

الكليب وتعاونها مع    وعن 
الســـعيد صرحت نهلة الــفهد 
لـ «األنباء» قائلة: فايز السعيد 
من أكثر فناني اخلليج سالسة 
في التعامل باإلضافة الى جرأته 
حيث انني وضعت فكرة الكليب 
على شخصيته املرحة واملجنونة 

بنفس الوقت.
  اما عن تعاونها مع املمثلة 
بثينة الرئيسي فقالت: اخترت 
بثينة إلعجابي بها شـــخصيا 
كممثلة بالدراما اخلليجية وأنا 
جدا سعيدة بظهورها بعمل من 
اخراجي خصوصا انها متعاونة 
ووجودها فـــي الكليب إضافة 

كبيرة للعمل الذي سيتم عرضه 
في عيد األضحى عبر شاشات 

«روتانا».
  اما النجم فايز السعيد فقال: 
احلمد هللا انتهينا من تصوير 
الكليب، حيث انني أتعاون ألول 
مرة مع املخرجـــة نهلة الفهد 
كمطرب، وأنا شـــخصيا احب 
اخراجها في العديد من األغاني 
ســـواء من أحلاني وغنائي أو 
لغيري، كذلك سررت لتعاوني 

مع النجمة بثينة الرئيسي اللي 
خلتني أمثل معاها بالعديد من 
املشاهد في قمة املتعة، خصوصا 

انها مرحة وال تتشرط.
  واضاف: أجهز حاليا لعمل 
مع املخرجـــة نهلة الفهد وهو 
أغنية وطنية لإلمارات مع النجم 

ماجد املهندس.
  بدورها قالت النجمة بثينة 
الرئيسي: لم أتوقع ان أشارك 
في ڤيديو كليب غنائي، ولكن 

املخرجة املتميـــزة نهلة الفهد 
أقنعتنـــي بالفكـــرة، وبالفعل 
وافـــقت علـــى طول خصوصا 
ان النجم فــــايز الســـعيد هو 
الذي سيغني في الكليب، حيث 
انني شـــاركت كممثلة وليس 
كمودلز، واحلمـــد هللا طلعت 
املشاهد وايد حلوة بيني وبني 
الســـعيد حتـــت ادارة املبدعة 
نهلة الفهد اللي اشـــكرها على 

هذا الترشيح. 
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