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ويلك من اهلل - أمل حجازي

ويل - أسماء لمنور

إيما تجيني - عبادي الجوهر

راحت عليك - حسين الجسمي

أنا غنيت - عباس إبراهيم

دايما - سامو زين

اخترت صح - تامر حسني

حلوه - قمر

مش كل يوم - عصام كاريكا

الزم تسمع - إيهاب توفيق
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عربية
جواد العلي يغني بالفصحى

] يستعد الفنان جواد العلي خالل األيام القليلة المقبلة لتسجيل أحدث 
اسم  عن  الكشف  يتم  لم  أنه  بيد  الفصحى،  العربية  باللغة  الغنائية  أعماله 
والسيما  عبداهلل،  نزار  البحريني  الفنان  ألحان  من  وهي  اآلن،  حتى  العمل 
الشاعر  كلمات  من  بينهما،  يجمع  الذي  األول  التعاون  هو  التعاون  هذا  أن 

البحريني عبداهلل سليمان.
حد  وعلى  عبداهلل،  نزار  وإحساس  بصوت  إعجابه  العلي  جواد  وأبــدى 
نزار.  أغاني  إلى  يستمع  حين  يغني  روحه  من  جزءاً  بأن  يشعر  أنه  تعبيره 
على  شجعته  التعاون  لفكرة  استقباله  وكرم  الرفيعة  أخالقه  أن  وأضاف: 
العربي  المستوى  على  األغاني  بنجاح  متفائاًل  عمل،  من  بأكثر  التعاون 
فنية  ورؤية  وذوق  حس  من  عبداهلل  نزار  به  يتمتع  لما  تحديداً،  والخليجي 

جميلة.

جوزيف عطية يصوّر »حبيبي الغرام«
التي  رب«  »لينا  أغنية  نجاح  بعد   [
المصري  للفيلم  عطية  ــف  ــوزي ج ــــا  أداه
جميع  فــي  بسالمتو«  الغامض  »الــرجــل 
ها  مصر...  رأسها  وعلى  العربية  ــدول  ال
ألبومه  من  جديدة  أغنية  يصّور  اليوم  هو 
»حبيبي  بعنوان:  وهي  »موهوم«  األخير 
أبي  طوني  وألــحــان  كلمات  مــن  ــرام«  ــغ ال
أخذت  وقــد  شبلي،  نيكوال  وتــوزيــع  ــرم،  ك
يومين  خالل  وجبيل  الكورة  في  اللقطات 

كاملين.
جوزيف  سيلتقي  ـــرى،  أخ ناحية  مــن 
وتــحــديــداً  حــلــب،  ــي  ف ــوري  ــس ال الجمهور 
العام  معهم  ليستقبل  الجأل«  ــادي  »ن في 
يكون  أن  حــوزيــف  يتمنى  الـــذي   ،2011
والصحة  ــرار  ــق ــت واالس بــالــنــجــاح  مليئًا 

للجميع.

كلوديا أصيبت باإلغماء
 وهي تصور كليبها

الجديد  كليبها  تصوير  من  حنا  كلوديا  المطربة  انتهت   [
»الوقت ده« الذي سيعرض متزامنًا مع طرح ألبومها الجديد 

الذي يحمل االسم نفسه.
وجاء في بيان من المسئولة اإلعالمية عن كلوديا حنا، أن 
كلوديا انتهت من تصوير الكليب الذي تم تصويره على مدار 
ديكورات   4 بناء  تم  حيث  السمنودي«،  »استوديو  بـ  أيام   3

ضخمة للكليب.
شخصيات  الكليب  خالل  تقدم  كلوديا  أن  البيان  وأضاف 
زمن  من  وفتاة  الشقية،  الفتاة   Cat Woman منها  عديدة 
ألف ليلة وليلة، وقد تمت االستعانة بفريق تصوير كامل من 
تمت  كما  صليبا،  منح  التصوير  مدير  رأسهم  وعلى  بيروت، 
بطريقة  الكليب  ليخرج  ملم   35 سينما  بكاميرات  االستعانة 

سينمائية.
عانت  بأنها  حنا  كلوديا  الفنانة  صرحت  جانبها،  مــن 
من  بــاإلغــمــاء  ــرة  م ــن  م أكــثــر  وأصــيــبــت  الكليب  تصوير  ــي  ف
رفعها  تم  عندما  وخاصة  صورتها،  التي  الخطيرة  المشاهد 

بـ »الونش« ليتم تصويرها وهي محلقة.


