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أصالة تطرح أغنيتها الجديدة قريب ًا

ك�شفت النجمة �أ�صالة عرب ح�سابها
الر�سمي على «ان�ستغرام» ،عن �أغنيتها
اجلديدة التي �ستطرحها قريبا عرب
الف�ضائيات.
ون�رشت «�أ�صالة» عرب ذاكرة ح�سابها
تفا�صيل �أغنيتها اجل��دي��دة والتي
�ستحمل ا�سم «احلقيقة».
وكتبت �أ�صالة« :احلقيقة ..كلمات
بهاء ال��دي��ن حممد ،و�أحل���ان وليد
�سعد ،وتوزيع هاين فرحات ،ومك�س
ما�سرت طارق مدكور ،و�إنتاج تركي
�آل ال�شيخ ،وكان �إيل �أنا كل ال�سعادة
بغنائها».
اجلدير بالذكر �أن �أ�صالة ،ظهرت م�ؤخرا
يف حفل اله�ضبة عمرو دياب ب�إحدى
القرى ال�سياحية مبدينة ال�ساحل
ال�شمايل ،ون�رشت عددا من املقاطع
امل�صورة لها ب�صحبة زوجها املخرج
ط��ارق العريان وع��دد من �أ�صدقائها
�أثناء احلفل .وعلى امل�ستوى الفني،
مل ت�ستقر �أ�صالة ،حتى الآن على موعد
نهائي لطرح �أغنيتها اجلديدة التي من
املفرت�ض �أنها �سجلتها خالل الفرتات
املا�ضية ،و�أجلت طرحها عدة �أ�سابيع.

• أصالة

• دوللي
شاهني

تقدم أجمل أغاني

الشحرورة

���ش��ارك��ت الفنانة دول��ل��ي �شاهني جمهورها
وم��ت��اب��ع��ي��ه��ا ،ع�بر ح�سابها ال��ر���س��م��ي على
«ان�ستغرام» ،مبقطع م�صور ،ظهرت من خالله
وهي ت�ؤدي �أغنية «عا�شقة وم�سكينة والنبي»،
وك�شفت عن �أنها �أق��رب �أغ��اين النجمة الراحلة
�صباح �إلى قلبها.
وعلقت «دوللي» على املقطع ،وقالت« :عا�شقة
وغلبانة والنبي ..عا�شقة وم�سكينة والنبي ،من
�أكرت الأغاين اللي بحبها لـ «�صباح �إنتوا بتحبوا
�إيه �أغاين قدمية» ،وتفاعل معها الكثريون من
حمبيها الذين �أ�شادوا ب�صوتها �أثناء ت�أدية هذه
الأغنية.
اجلدير بالذكر �أن الفنانة دوللي �شاهني طرحت،
م�ؤخرا� ،أغنية «يا حلو �صبح» ،من كلمات ح�سني
طنطاوي و�أحلان �أحمد �صدقي ،و�أعاد توزيعها
�أحمد عبد العزيز ،ومت ت�سجيلها يف ا�ستديو
الفنان مدحت �صالح ،و�صورت الفنانة اللبنانية
الأغنية حتت �إ�رشاف مدير الت�صوير �أحمد ح�سني،
و�صممت الديكور واملالب�س بنف�سها ،وتعر�ضت
بعدها لأزمة كبرية مع ورثة الراحل حممد املوجي
ب�سبب ا�ستخدام الأغنية دون الرجوع لهم.

�صدمت ال�صفحة الر�سمية للفنان تامر ح�سني عرب ح�سابه الر�سمي على موقع
التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» ،جمهوره وحمبيه بخرب نقل تامر ح�سني للم�ست�شفى
خالل ال�ساعات املا�ضية.
ون�رشت ال�صفحة بيانا قالت من خالله« :مت نقل الفنان تامر ح�سني منذ قليل �إلى
�أحد م�ست�شفيات منطقة � 6أكتوبر ،فور �إ�صابته بوعكة �صحية �شديدة جد ًا ،بعد
انتهائه من ت�صوير برنامج «�صاحبة ال�سعادة» ،واحتماالت �إجراء عمليه يف �أحباله
ال�صوتية».
جمهور وحمبو تامر ح�سني حر�صوا على االطمئنان على حالته ال�صحية ،وت�ساءلوا
على ال�صفحة الر�سمية عن �سبب �شعوره بهذه الآالم ،وهل �سيجري بالفعل عملية
ب�أحباله ال�صوتية ،ولكن م�س�ؤويل ال�صفحة مل يجيبوا على �أي ت�سا�ؤالت.
يذكر �أن تامر ح�سني �شارك يف مو�سم عيد الأ�ضحى ال�سينمائي املا�ضي بفيلم
«البدلة» ،و�شاركه البطولة �أكرم ح�سني وماجد امل�رصي و�أمينة خليل ودالل عبد
العزيز وغريهم ،ومن �إخراج حممد جمال العدل ،وت�صدر به قائمة �إيرادات املو�سم
ال�سينمائي ،ما �شجع �صناعه على الإعالن عن حت�ضري جزء ثان من العمل.
كما طرح م�ؤخرا �ألبومه الغنائي اجلديد «عي�ش ب�شوقك» ،والذي حقق جناحا كبريا
بني حمبي «تامر» ومتابعيه عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
• تامر حسني

ك�شفت الكاتبة �سحاب ،م�ؤلفة
م�سل�سل «روز باري�س» ،عن مالمح
�شخ�صية الفنانة مي عبدالله يف
العمل املقرر عر�ضه خالل الفرتة
املقبلة ع�بر �إح����دى املحطات
اخلليجية.
وقالت «�سحاب» ،يف فيديو م�صور
ن�رشته عرب « »storyعلى موقع
«ان�ستغرام»� ،شخ�صية الفنانة مي
عبدالله يف م�سل�سل «روز باري�س»،
والتي جت�سد �شخ�صية «عذوب»،
م�ضيفة �أنها «ق�صتها جميلة ولها
تركيبة خمتلفة متاما وفيها جزء
وايد ي�شبهني».
وب��دوره��ا� ،أع��رب��ت م��ي عبدالله
عن �سعادتها بالعمل مع الكاتبة
�سحاب يف م�سل�سل «روز باري�س»،
وذلك عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
موقع «ان�ستغرام» ،قائلة« :الكاتبة
الراقية �سحاب �سعيدة بكل كلمة

قلتها يف حقي اح��ب��ج واي���د ويل
ال�رشف اين ا�شتغلت «روز باري�س»،
العمل ي�ستحق التعب والتقدير الن
كل م�شهد وك��ل حركة وك��ل كلمة
مليانة �إح�سا�س».
وي�شارك يف بطولة م�سل�سل «روز
باري�س» نخبة من جنوم اخلليج،
منهم :هيا عبدال�سالم ،انت�صار
ال�رشاح ،فاطمة احلو�سني ،حممد
املن�صور ،عبد املح�سن القفا�ص،
طيف ،و�آخ��رون ،وهو من ت�أليف
�سحاب و�إخراج حمد البدري.
وت��وا���ص��ل الفنانة م��ي عبدالله
ت�صوير م�سل�سلها اجل��دي��د «بني
الأم�س واليوم» ،من بطولة غدير
ال�سبتي� ،أح��م��د �إي����راج� ،أحمد
العونان� ،شفيقة يو�سف� ،إ�ضافة
�إل��ى جمموعة من الأط��ف��ال ،وهو
من ت�أليف �ضيف الله زيد و�إخراج
�أحمد الفردان.

• مي عبدالله

إياد نصار يصور حلقة جديدة

من «حكايتي مع الزمان»

أمير كرارة يكشف عن أحدث
أعماله  ...في يوم ميالده

احتفل النجم �أمري كرارة بيوم ميالده و�سط �سيل من ر�سائل التهنئة التي
�أر�سلها الأ�صدقاء بالو�سط الفني ،بهذه املنا�سبة.
وكان �أول من�شورات �أمري كرارة ،هو الك�شف عن تفا�صيل برناجمه اجلديد
«مالك�ش حدود» ،الذي �سيخرج به للجمهور خالل الفرتة املقبلة.
و�أعلن �أمري كرارة عرب ح�سابه علي «ان�ستغرام» ،عن برناجمه اجلديد الذي
�أعلن انه �سيقدمه مع املنتج تامر مر�سي.
اجلدير بالذكر �أن �أمري كرارة �شارك يف مو�سم عيد الفطر ال�سينمائي املا�ضي
بفيلم «حرب كرموز» ،الذي �شارك يف بطولته بجانب كوكبة من جنوم
ال�سينما امل�رصية ،من بينهم :حممود حميدة ،وم�صطفى خاطر ،وروجينا،
ريا خالل املو�سم الرم�ضاين املا�ضي من خالل
وغريهم ،كما حقق
جناحا كب ً
ً
م�سل�سله «كلب�ش .»2
وي�ستعد كرارة حاليا لفيلمه اجلديد «كازابالنكا» الذي �سيقدمه قريبا مع
املخرج بيرت ميمي.

إسكندر تبدأ تصوير مسلسل «اختراق»
لموسم رمضان
بد�أت الفنانة ليلى �إ�سكندر ت�صوير
�أول م�شاهدها يف م�سل�سل «اخرتاق»،
املقرر عر�ضه يف املو�سم الرم�ضاين
امل��ق��ب��ل ع�ب�ر �إح�����دى امل��ح��ط��ات
ال�سعودية.
ون����شرت «ل��ي��ل��ى» ،ع�بر ح�سابها
ال�شخ�صي على تطبيق «�سناب �شات»،
���ص��ورا وف��ي��دي��وه��ات م��ن كوالي�س
ت�صوير العمل ،وعلقت عليها قائلة:
«كوالي�س اخرتاق يف رم�ضان».
و�أ�ضافت فيديو م�صور ظهرت فيه
برفقة الفنان عبد املح�سن النمر،
وق��ال الأخ�ي�ر« :التقينا اليوم ب�س
كان لقاء مميز ًا و�صورنا كم م�شهد
ت�ستاهلون �شوفتهم».
«اخ��ت��راق» م��ن ب��ط��ول��ة نخبة من
جنوم اخلليج والعرب ،منهم :عبد
املح�سن النمر ،يعقوب الفرحان،
دمية اجلندي ،ن�ضال جنم ،طارق
النفي�سي ،طالل ال�سدر ،و�آخرين،
وهو من ت�أليف عمار ر�ضوان و�إخراج
حممد لطفي.
وط��رح��ت الفنانة ليلى �إ�سكندر،
م�ؤخرا� ،أحدث �أعمالها الفنية بعنوان
«تتوقع» ،عرب قناتها الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،وهي من �أحلانها،
وك��ل��م��ات م����وق ،وت���وزي���ع ومك�س
املاي�سرتو �إيهاب عزمي.

إلى المستشفى

مي عبداهلل تعرب عن سعادتها بالعمل مع سحاب

دوللي شاهين

• أمير كرارة

نقل تامر حسني

• ليلى
اسكندر

�سافر املمثل الأردين �إي��اد ن�صار
�إل��ى لبنان منذ �أي���ام ،لت�صوير
حلقة ج��دي��دة ل��ه يف الربنامج
ال�شهري «حكايتي مع الزمان» الذي
ا�ست�ضاف جنوم وم�شاهري الوطن
العربي.
ون�رش الفنان �إياد ن�صار� ،صورة له
�أثناء ت�صوير حلقته بالربنامج يف
لبنان ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على
موقع تبادل ال�صور «ان�ستغرام»،
وعلق على ال�صورة قائال« :ا�ستنوين
يف برنامج حكايتي مع الزمان،
قريبا».
وتعتمد فكرة برنامج «حكايتي
م��ع ال��زم��ان» ،على ا�ست�ضافة

ثنائي يف كل حلقة منهم �شخ�صية
�شهرية ،يكون هناك عالقة بني
هذا الثنائي ،زوجان �أو �صديقان
�أو �أخ���وة� ،أو تربطهما عالقة
الأب��وة والأم��وم��ة ،وت��دور معهم
الأ�سئلة حول نظرتهم للم�ستقبل
وامل�سائل والإن�سانية.
ومل ي�شارك الفنان �إياد ن�صار يف
دراما رم�ضان لعام  ،2018معلال
ذلك ب�أنه مل يجد عم ً
ال ينا�سبه،
لكنه �شارك يف عام  2017ببطولة
م�سل�سل «هذا امل�ساء» ،الذي حقق
جناح ًا كبري ًا و�شاركته البطولة
النجمة �أروى ج��ودة ،وامل�سل�سل
من ت�أليف و�إخراج تامر حم�سن.

• إياد نصار

• امل
العنبري

أمل العنبري تعترف :عمليات
التجميل جعلتني مزيفة
�أكدت الفنانة �أمل العنربي �أنها منذ نهاية
�شهر رم�����ض��ان امل��ن����صرم خ�ضعت لعدة
جل�سات من �أجل �إزالة �آثار عمليات التجميل
والفيلر من وجهها .وقالت «العنربي»
خالل لقائها يف برنامج تلفزيوين مذاع
على �إحدى املحطات اخلليجية« :هذه �أول
مرة �أ��صرح� ،أن��ا من �شهر رم�ضان للحني
كنت �أخد كور�سات ع�شان �أ�شيل كل الفيلر
من وجهي ،و�أنا قررت �أتخل�ص من كل ما
لي�س له عالقة بالطبيعة ،حتى �أنني مل �أعد
�أ�ضيف اخل�صالت �إلى �شعري».
ور�أت «ال��ع��ن�بري» �أن عمليات التجميل
جعلتها ت�ضيع يف زمرة النا�س املزيفة،
معربة عن انزعاجها ال�شديد من �شكلها يف
التلفزيون ،ب�سبب وجود «ت�ضاري�س و�أ�شياء
ما لها داعي» ،على حد قولها.
وتابعت�« :أنا مت�صاحلة مع ذاتي ،و�رصيل 3
�شهور �أ�شيل كل �شيء ما له عالقة فيني حتى
�أكون نف�سي مهما كلفني الأمر ،و�أنا �رصاحة
خربت �شكلي من كرثة احلقن يف وجهي،
ولكن كنت م�ضطرة لأن كل وظيفة لها �ستايل
خا�ص» .وخا�ضت الفنانة �أم��ل العنربي
املو�سم الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «عطر
الروح» ،من بطولة الفنانة القديرة هدى
ح�سني ،وعبد املح�سن النمر ،وح�سني
املن�صور ،و�أحمد ال�سلمان ،وعبري �أحمد،
وحممد �صفر ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف
عالء حمزة ،و�إخراج حممد القفا�ص.

