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حسن البالم في الرياض لالتفاق

خال ستيفاني صليبا يستغلها

على أعمال جديدة

في مسلسل «دقيقة صمت»

�أعلن الفنان ح�سن البالم التوجه �إلى العا�صمة ال�سعودية،
الريا�ض ،لالتفاق على �أعمال فنية جديدة ،لكنه مل
يف�صح عن طبيعة هذه الأعمال .ون�رش ح�سن البالم ،عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»� ،صورة وعلق
عليها بالقول« :غدا �إلى الريا�ض الغالية �إلى اململكة،
�إلى حبايبي والله م�شتاق لكم يا �أهل الريا�ض ،واتفاقات
لأعمال فنية باذن الله تعالى ...الله يوفقنا ال�سعاد
جمهورنا ال�سعودي العريق� ...أحبكم».
ي�شار �إلى �أن م�رسحية «العظماء ال�سبعة» ،كانت �آخر �أعمال
الفنان ح�سن البالم ،وهي اجتماعية كوميدية ،و�شارك يف
بطولتها زهرة عرفات ،و�أحمد العونان ،وفهد البناي،
وحممد الرم�ضان ،وعبدالعزيز الن�صار ،وحممد عا�شور،
ومن ت�أليف �أحمد العو�ضي ،و�إخراج عبد الله البدر.
و�شارك الفنان ح�سن البالم ،يف ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي،
مب�سل�سل «بدون فلرت» ،بطولة عبدالله ال�سدحان ،و�سعد
الفرج ،وحممد الطويان ،و�سعد خ�رض ،وعلي ابراهيم،
ويو�سف اجلراح ،وابراهيم احل�ساوي ،و�أحمد العونان،
وفاطمة احلو�سني ،ونريمني حم�سن ،و�أم�يرة حممد،
وليلى �سلمان ،وهو من ت�أليف و�إخراج جمموعة من الكتاب
واملخرجني ال�شباب.

• حسن البالم

تتابع الفنانة اللبنانية �ستيفاين
�صليبا حت�ضرياتها للم�شاركة
ببطولة م�سل�سل «دقيقة �صمت»
للكاتب �سامر ر���ض��وان واملخرج
�شوقي امل��اج��ري و�إن��ت��اج �رشكتي
«ال�صباح اخوان» و«ايبال الدولية».
والذي ي�ؤدي دور البطولة فيه النجم
ال�سوري عابد فهد.
وت�ؤدي �ستيفاين يف العمل �شخ�صية
ف��ت��اة لبنانية م�����ص��اب��ة مبر�ض
التوحد ،ولكنها موهوبة بالر�سم
وفنانة مميزة وتعي�ش مع خالها
يف مكان ما ،ويقوم خالها ،الذي

• ستيفاني صليبا

زوجة رامي عياش تهنئه لحصوله على جائزة أفضل مطرب
فاز املطرب رامي عيا�ش بجائزة «�أف�ضل
مطرب عربي يف ال�رشق الأو�سط» .وذلك
�ضمن اجلائزة العاملية « »BAMAالتي
ت�ضم �أهم النجوم من كافة دول العامل،
حيث نال رام��ي جائزته عقب ت�صويت
اجلمهور له منذ �أ�شهر طويلة.
وحر�صت زوج��ة املطرب رام��ي عيا�ش
على تهنئته بح�صوله على هذه اجلائزة،
وقالت داليدا �سعيد« :م�ش لأنك زوجي،
ب�س ما بتلبق اال الك ،م�ش غريبة على
ان�سان بيتعب ،بي�سهر وبيعطي من قلبو
يح�صد هالنجاح وحمبة النا�س� ..ألف
مربوك حبيبي»
جدير بالذكر �أن رامي عيا�ش تعاقد مع
�رشكة «�صباح اخوان» على امل�شاركة يف
م�سل�سل درامي جديد ،بجانب نخبة من
املمثلني اللبنانيني ،ويطرح العمل ق�ضية
ر�أي عام جريئة ،ويت�ألف من �ستني حلقة
من توقيع املخرجة ر�شا �رشبتجي.
على جانب �آخر ،ي�ستمر رامي عيا�ش يف
التح�ضري لألبومه الغنائي اجلديد الذي
انتهى من ت�سجيل بع�ض الأغ��اين فيه،
و�سوف يطرحه خالل الفرتات املقبلة.

بعد غياب أكثر من عامين

سمير صبري يعود للسينما
بفيلم «محمد حسين»

يعود الفنان الكبري �سمري �صربي ،لل�سينما مع الفنان حممد
�سعد يف فيلمه «حممد ح�سني» ،وذلك بعد غياب �أكرث من عامني،
منذ �آخر ظهور له ك�ضيف �رشف يف فيلم «امل�شخ�صاتي  ،»2ومن
قبل �شارك النجم الراحل نور ال�رشيف �آخر �أفالمه «بتوقيت
القاهرة».
تدور فكرة فيلم «حممد ح�سني» حول �سائق يتعر�ض لكثري
من املواقف الكوميدية التي ت�ؤثر يف �شخ�صيته ،ويف حياته
ب�شكل عام ،وتن�ش�أ عالقة حب بينه وبني احدى املرتددات على
اجلراج ،ولكنها عالقة حب من طرف واحد ،وي�شارك يف بطولته
كل من فريال يو�سف ،وويزو.

يارا تتخطى  700ألف مشاهدة
ألغنية «مليت»

حققت �أغنية «مليت» للنجمة
ي��ارا والنجم دوزي ،حاجر
الـ � 700ألف م�شاهدة،وذلك
بعد طرحها �أم�س عرب قناتها
الر�سمية مبوقع الفيديوهات
العاملي يوتيوب.
والأغنية من كلمات دوزي،
و�أحل����ان دي ج��ي يو�سف،
وت��وزي��ع دي ج��ي يو�سف،
والكليب م��ن �إخ���راج
جيل الغربي.
يذكر �أن النجمة
ي������ارا ظ��ه��رت
ب���ا����س���م���ه���ا
احلقيقي لأول

مرة من خالل برنامج ك�أ�س
النجوم على �شا�شة امل�ؤ�س�سة
اللبنانية ل�لار���س��ال ،كما
�أنها فازت بالك�أ�س ثم عادت
لل�ساحة الفنية يف �أول��ى
جتاربها االحرتافية بكليب
حب كبري عام  2004والذي
�صورته حتت ادارة املخرجة
ليلى كنعان وع��ر���ض على
ق��ن��وات م��ي��ل��ودي وقتها
ب�����ش��ك��ل م��ك��ث��ف ثم
�أ���ص��درت �ألبومها
الأول يف ع��ام
 2005بعنوان
حب كبري.

يعمل بالتزوير ،با�ستغالل موهبتها
بالر�سم م��ن �أج��ل اجن��از �أعماله
بالتزوير.
وال ي���زال ف��ري��ق ال��ع��م��ل يتابع
حت�ضرياته ل�لان��ط�لاق بت�صوير
العمل خالل الفرتة املقبلة ،يف
حني مل تعلن قائمة �أبطال العمل
كاملة لغاية الآن ،بينما عرف
منهم كل من فادي �صبيح وخالد
القي�ش ،بينما مل يتم ا�صدار �أي
ت�رصيح ر�سمي بخ�صو�ص م�شاركة
النجمة ال�سورية كاري�س ب�شار يف
العمل من عدمها.

كارول سماحة

• كارول
سماحة

تروج لحفل
رأس السنة
باألردن

ن�رشت الفنانة كارول �سماحة،
عرب �صفحتها الر�سمية مبوقع
التدوينات «تويرت» ،بو�سرت
حفل ليلة ر�أ���س ال�سنة الذي
�ستحييه ب������الأردن برفقة
امل��ط��رب ال��ل��ب��ن��اين جوزيف
عطية ،وعلقت عليه قائلة:
«دعونا نحتفل بالعام اجلديد
معا».
ً
يذكر �أن احلفل �سيقام بالأردن
ب ��أح��د ال��ف��ن��ادق ال��ك�برى 31
دي�سمرب املقبل «ليلة ر�أ���س
ال�سنة».

• رامي عياش وزوجته

إعالن زواج جاستين بيبر من هايلي بلديون  ...رسمي ًا
�أكد النجم الكندي جا�ستني
را زواج�����ه من
ب��ي�بر �أخ���ي�� ً
العار�ضة هايلي بلديون،
معا لأول مرة بعد
وقد ظهرا ً
�شائعات زواجهما يف �سبتمرب
من هذا العام.
و�أف���ادت �صحيفة «ذا �صن»
ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن املغني
عاما،
البالغ من العمر 24
ً
�أك�����د ع�ب�ر ���ص��ف��ح��ت��ه على
«ان�ستغرام»� ،أنهما تزوجا
بعد �أ�شهر من االنكار وال�شكوك
وال�شائعات ،حيث تبادل
«ب��ي�بر» و«ه��اي��ل��ي» القبالت
ووجههما مغطى بالكعك.
وكتب جا�ستني بيرب« :احتفال
ال�شكر الأول لرجل متزوج،
�أول مرة تتجمع كال العائلتني
م��ن اجل��ان��ب�ين» ،م�ضيفًا:
«العالقات �صلبة واحلب لي�س
�سهالً».
و�شاركت هايلي بعد ذلك بوقت
ق�صري� ،صورتها بالأبي�ض

والأ�سود من االحتفال الذي
جمع عائلتيهما ،والذي زامن
احتفال النجمة بعيد ميالدها
الـ 22يف هذا العام ،وكتبت:
«ممتنة جداً».
كانت ال�شائعات قد بد�أت ب�أن
«جا�ستني وهايلي» قد تزوجا
يف �سبتمرب من ه��ذا العام،
ويف البداية نفت «هايلي»
التكهنات قائلة�« :أفهم من
�أين ت�أتي التكهنات ،لكنني
ل�ست متزوجة بعد» ،ومع
ذل��ك ف��اج��أت متابعيها يف
وقت �سابق من هذا الأ�سبوع
بتغيري ا�سمها الر�سمي يف
«ان�����س��ت��غ��رام» م��ن «هايلي
ب���ال���دي���ون» �إل����ى «هايلي
بيرب».
وبح�سب م��ا �أف����ادت جملة
«ب��ي��ب��ول» ،ف���ان جا�ستني
بيرب �سيرتاجع عن م�سريته
املو�سيقية للرتكيز يف زواجه
اجلديد.

• جاستني بيبر وهايلي بلديون

بسبب تصاريح تعطيل تصوير مسلسل «ترانيم إبليس»
للسقا ومصطفى شعبان

إطاللة ماغي بوغصن ويورغو شلهوب
في اإلعالن األول لفيلم Time Out

متّ طرح االع�لان الأول لفيلم
 Time Outخالل ال�ساعات
الأخ��ي�رة ،وه��و م��ن بطولة
م��اغ��ي ب��وغ�����ص��ن ،ي��ورغ��و
�شلهوب ،و�سام �ص ّباغ ،و�سام
�سعد «�أبو طالل» ،زينة زيادة
وغريهم.
وي�ست�شف من االع�لان بع�ض
مالمح ق�صة الفيلم حيث يبدو
� ّأن ماغي �ستظهر ب�شخ�صية فتاة
تقع يف م�شكلة يكمن حلّها يف
ايجاد رجل يقع يف غرامها،

وه��ن��ا �ستواجه العديد من
العوائق �أمام البطل «يورغو
�شلهوب» ،كما �ست�ضطر لتبديل
مظهرها «اللوك» لكي تنجح
يف اقناع هذا ال�شاب بغرامها.
مع العلم � ّأن هذا الفيلم هو من
ت�أليف كلود �صليبا� ،إخراج
رامي حنّا و�إنتاج ايغل فيلم،
و�سيتم طرحه يف دور العر�ض
�داء من يوم
ال�سينمائية اب��ت� ً
الع�رشين من �شهر دي�سمرب
املقبل.

• يارا

• أحمد السقا

رغم االنتهاء من بناء الديكورات يف
فيلم �أحمد ال�سقا وم�صطفى �شعبان
اجلديد «ترانيم ابلي�س» ،اال �أن
الت�صوير تعطل لأكرث من مرة ب�سبب
الت�صاريح من اجلهات الأمنية،
وينتظر �صناع العمل ا�ستخراج
ت�صاريح الت�صوير يف �أكرث من مكان
يف القاهرة خ�صو�ص ًا و�أن الفيلم
مليء بالعديد من م�شاهد االك�شن
واملطاردات.

• مصطفى شعبان

فيلم «ترانيم ابلي�س» ي�شهد التعاون
الثاين بني �أحمد ال�سقا وم�صطفى
�شعبان يف ال�سينما ،بعد �أن قدما
�سويا فيلم «مافيا» عام  ،2002من
ً
جناحا
�إخراج �رشيف عرفة ،وح�صد
ً
ريا وقت عر�ضه.
كب ً
«ترانيم ابلي�س» ي�شارك يف بطولته
�أح��م��د ال�سقا ،م�صطفى �شعبان،
خالد النبوي ،منى زك��ي� ،أمينة
خليل ،والفنان حممد دياب ،ت�أليف

حممد �سيد ب�شري� ،إخراج �أحمد نادر
جالل.
ي�شار �إل��ى �أن �أحمد ال�سقا ي�ستعد
مل�سل�سله اجلديد «الربميو» ،املقرر
عر�ضه يف رم�ضان املقبل ،2019
ت�أليف �أمين �سالمة ،و�إخراج حممد
�سامي ،ويعقد �صناعه العديد من
جل�سات العمل الختيار باقي �أبطال
امل�سل�سل وي�شارك يف بطولته بجانب
ال�سقا الفنانة مي عمر.

• بوستر فيلم Time out

