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من األنواع النادرة والمحدودة التي تصنعها إحدى الشركات العالمية

متتلك احالم هاتفا خليويا يقدر ثمنه بـ 18 الف دوالر، اذ يعد 
هذا املوبايل من االنـــواع النادرة واحملدودة التي تصنعها احدى 
الشركات العاملية، وقد بدأت بترويج هذا اجلهاز مؤخرا عبر إهدائه 

عند شراء سيارة »بنتلي«.
جاء ذلك بحســـب مجلة »زهرة اخلليج« التي التقطت للفنانة 
االماراتية وبيدها املوبايل الثمني، اذ يتوقع ان يتم تداولها بشكل 
كبير بني اجلمهور للتأكيد على ثرائها، علما انه في العام املاضي مت 
تداول صورة ملنزلها في االمارات وعلق بعضهم على تلك الصور 
بالقول ان منزلها لم يســـكنه بيـــل غيتس اثرى رجل في العالم، 
وحاملا هـــدأت هذه العاصفة اطلت احالم على جمهورها من فوق 

منت طائرتها اخلاصة التي اكدت انها متتلك جزءا منها فقط.

هل تحّضر نجوى كرم أغنية لمصر؟ »هنا القاهرة« تنقذ نوال الزغبي

جيهان عبدالعظيم: أدواري الجريئة توعوية 
انتهت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم مؤخرا من تصوير 
دورها في مسلسل »بومب اكشن« للمخرج فيصل بني املرجة. 
وتؤدي جيهان في العمل دور خريجة معهد مسرحي تبحث عن 
فرصة عمل، فتواجه صعوبات وجتري محاوالت الستغاللها من 
قبل بعض املنتجني. كما تواصل جيهان اداء شخصية نبيهة في 
اجلزء الثاني من مسلسل »الدبور« للمخرج تامر اسحق، فضال 
عن مشاركتها في مسلسل »ايام الدراسة« للمخرج اياد نحاس. 
وتقـــول جيهان انها تؤدي االدوار اجلريئة بذكاء ودون ابتذال، 
مشـــيرة الى انها اعتذرت عن املشـــاركة في افالم سورية ألنها 
تتضمـــن ُقَبال أو عالقات حميمية »زيادة عن اللزوم«، مؤكد ان 
االدوار اجلريئة التي قدمتها في مسلسالت من قبيل »غزالن في 
غابة الذئاب« و»ممرات ضيقة« وغيرها، حملت رســـالة توعية 

وتنوير.

رمبا صادف الفنانة نوال الزغبي بعض ســــوء احلظ حني تزامن 
صدور ألبومها اجلديد »ماعرفش ليه« مع »ثورة الغضب« في مصر 
التي أبعدت األنظار عن أخبار الفنانني وأعمالهم، وطغت أخبار ميدان 

التحرير على كل األحداث.
ورغم ان ألبوم نوال شكل عودة قوية لها بعد طول انتظار، إال انه 
حتى اليوم، لم يحظ مبا يستحقه من النقد بسبب ما حصل في مصر. 
لكن يبدو ان املصادفة أنقذت نوال الزغبي هذه املرة. إذ تضمن ألبومها 
أغنية بعنوان »هنا القاهرة« مــــن كلمات أمير طعيمة، وأحلان خالد 
عز، وتوزيع توما. وحتظى األغنية بشــــعبية كبيرة في مصر كونها 
تتحدث عن الروح املصرية وشــــوارع القاهرة. وقد اعتبر بعضهم ان 
األغنية جاءت في وقتها املناســــب. يذكر انه كان مقررا ان تضع نوال 
هذه األغنية كمقدمة فيلم كانت ستمثل فيه مع احمد السقا. لكن هذا 

التعاون لم يتحقق، ما دفع نوال الى إدراجها في ألبومها اجلديد.

ذكرت مصادر مقربة من شمس األغنية اللبنانية جنوى كرم ان 
ما شاهدته على شاشات التلفزة من احداث أمنية حتصل في مصر 
أبكاها، واتصلت بالشاعر نزار فرنسيس ليكتب لها نصا غنائيا عن 

مصر تنفذه في القريب العاجل.

جنوى كرم

نوال الزغبي

أحالم وفي يدها موبايلها

جيهان عبدالعظيم

اإلسترليني عملة:
أ ـ تركيا

ب ـ انجلترا
ج ـ أستراليا

تتم بحضور لجنة مراقبة من وزارة اإلعالم

»فرص الفوز« بجوائز »ألو فبراير« كثيرة
مفرح الشمري

طالـــب املذيـــع احمـــد 
املوسوي مستمعي برنامجه 
»ألو فبراير« باالكثار من 
ارسال »املســـجات« لعل 
وعسى يفوزون باجلوائز 
املقدمـــة مـــن الشـــركات 
الراعيـــة للبرنامج وهي: 
»األنباء«، »زين«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »معهد 
كـــراون بـــالزا الصحي«، 
»عيادة بســـلم لألسنان«، 
»ليموزيـــن اخلرينـــج«، 
»الفايز للعود والعطور«، 
»اجلوثن جالري«، باالضافة 
الى اجلوائز اخلاصة التي 
املنتجة  تقدمهـــا اجلهـــة 
للبرنامـــج »ميديـــا فون 

بلس«.
الى  وأشار املوســـوي 
ان هنـــاك فرصـــا كثيرة 
للمشـــاركني في البرنامج 
للفـــوز بتلـــك اجلوائـــز 
خصوصا بعد زيادة قيمة 
اجلوائز في احللقة الواحدة 
لتصل الى 50 الف دوالر، 
موضحا ان هـــذه الزيادة 
جاءت مبناسبة االحتفاالت 
باألعيـــاد الوطنيـــة التي 

تعيشها البالد.

»بالك بيري« و»آي فون«

يطالـــب الكثيـــر مـــن 
املســـتمعني املذيـــع احمد 
بـــأن تكـــون  املوســـوي 
جوائزهم أجهـــزة »بالك 
بيـــري« و»آي فون« األمر 
الذي يرد عليهم املوسوي 
بأنه ال يتدخل في نوعية 
اجلائزة، ألن اجلائزة تكون 
حسب اختيارهم لألرقام 
البرنامج  املوجودة فـــي 
توزيـــع  ان  خصوصـــا 
اجلوائـــز يتـــم بحضور 
جلنـــة مراقبة من االعالن 
التجاري والشؤون املالية 

بوزارة اإلعالم.

موبايل أحالم بـ 18 ألف دوالر


