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قصي خولي يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع

• ق�صي خويل

الداخلية لمسلسلها «البرنسيسة
بيسة» لمدة  10أيام

• مي
عز الدين

توا�صل النجمة مي عز الدين ت�صوير م�سل�سلها
«الربن�سي�سة بي�سة» ،املقرر عر�ضه يف
رم�ضان املقبل ،من �إنتاج �رشكة �سيرنجي،
حيث ت�صور حاليا امل�شاهد الداخلية
بالعمل يف �أح��د اال�ستديوهات مبنطقة
اجل��ي��زة ،وذل��ك مل��دة  10اي��ام كاملة،
لتعود بعدها �إل��ى امل�شاهد اخلارجية
مبا�رشة.
ويف ال�سياق ذاته انتهت م�ؤخرا مي عز
الدين من ت�صوير م�شاهد «املدر�سة» داخل
القرية الذكية ،اذ انها ترث مدر�سة �ضمن
�أحداث امل�سل�سل ،الذي تدور �أحداثه
يف اطار كوميدي اجتماعي.
يذكر �أن م�سل�سل «الربن�سي�سة
بي�سة» بطول مي عز الدين يف
ث��اين تعاون درام��ي مع �رشكة
�سيرنجي ،وي�شارك يف بطولته
ك��ل م��ن الفنانة بو�سي ،وجنم
م�رسح م�رص حممد �أن���ور ،و�سامي
مغاوري ،و�أمري امل�رصي ،حجاج عبد العظيم،
و�آخ��ري��ن ،من �إخ��راج �أك��رم فريد ،حيث يعد
ه��ذا التعاون الأول ل��ـ«م��ي» معه يف الدراما
التلفزيونية ،و�سبق وتعاون الثنائي يف � 3أفالم
دفعة واح��دة ،هي «ف��رح»�« ،أي��ظ��ن» ،واجلزء
الأول من «عمر و�سلمى».

ر�سالة رومان�سية ،ن�رشتها الفنانة ماغي بوغ�صن
عرب ح�سابها على «ان�ستغرام» من خالل �صورة لها
على ال�سجادة احلمراء �أثناء حتيتها للجمهور وظهر
خلفها زوجها املنتج جمال �سنان.
وعلقت ماغي على ال�صورة قائلة« :وراء كل رجل
عظيم امر�أة ..ووراء كل امر�أة ناجحة ..رجل يثق
بقدراتها ماغي بوغ�صن جمال �سنان».
وت�شارك ماغي بو غ�صن يف م�سل�سل «بروفا» بطولة
�أحمد فهمي� ،إخراج ر�شا �رشبتجي ،ت�أليف و�سيناريو
مي م�شهدي� ،إنتاج ايغل فيلم ،املقرر عر�ضه
وحوار ّ
يف املو�سم الرم�ضاين القادم.
وخ��ا���ض��ت م��اغ��ي بوغ�صن ،امل��و���س��م الرم�ضاين
املا�ضي ،مب�سل�سل «جوليا» ،مع قي�س ال�شيخ
جنيب ،تقال �شمعون ،ليليا الأطر�ش ،و�سام �صباغ،
جمدي م�شمو�شي ،ومي �صايغ ،ومن ت�أليف مازن
طه ،و�إخ��راج ايلي حبيب ،كما تعمل حاليا على
االنتهاء من ت�صوير فيلمها اجلديد« :تامي �أوت» مع
يورغو �شلهوب.

تحققها «ناسيني ليه»
لتامر حسني

ي��ق�ترب فيديو
ك��ل��ي��ب �أغ��ن��ي��ة
«نا�سيني ليه»
ل��ل��ن��ج��م ت��ام��ر
ح�سني م��ن 25
مليون م�شاهدة،
وذل���������ك ب��ع��د
مرور � 3أ�سابيع
ع��ل��ى ط��رح��ه��ا
ع��ب��ر ق���ن���ات���ه
الر�سمية مبوقع
ال��ف��ي��دي��وه��ات
ال���������ش����ه��ي�ر
يوتيوب.
الأغ���ن���ي���ة من
ك��ل��م��ات ت��ام��ر
ح�سني توزيع
• تامر ح�سني
تامر علي وو�سام
عبد املنعم ،ومونتاج عمرو عاكف ،ومك�ساج
هاين حمرو�س ،ما�سرت �أمري حمرو�س ،والكليب
فكرة تامر ح�سني ،ومن �إخراج �سعيد املاروق.
يذكر �أن �آخر �أعمال تامر ح�سني هو �ألبوم «عي�ش
ب�شوقك» ال��ذي حقق جناحا كبريا و�أي�ضا فيلم
«البدلة» الذي حقق جناحا جماهرييا �أي�ضا ،حيث
�شاركه البطولة �أمينة خليل و�أكرم ح�سني وح�سن
ح�سني ودالل عبد العزيز وماجد امل�رصي.

باألوبرا  4أبريل المقبل

حتيي عازفة املارميبا ن�سمة عبد
العزيز وفرقتها حف ً
ال مو�سيق ًيا،
على امل�رسح املك�شوف بدار الأوبرا
امل�رصية� 4 ،أبريل املقبل يف متام
ال�ساعة 8:00م ،وتبلغ �سعر التذكرة
 100جنيه.
يذكر �أن الفنانة ن�سمة عبد العزيز
ال��ت��ح��ق��ت مب��ع��ه��د كون�رسفتوار
ال��ق��اه��رة يف �سن مبكرة ودر�ست
ال��ع��زف على الآالت املو�سيقية
وتخرجت عام 1997وان�ضمت �إلى
فرقة املو�سيقار عمر خريت ولقيت
جماهرييا
حفاوة وترحاب �شديد
ً
ثم كونت فرقتها املو�سيقية وقدمت
الكثري من احلفالت وقامت بجوالت
فنية ناجحة مبختلف بلدان العامل
�أطلق عليها اجلمهور والنقاد لقب
«�أمرية االيقاع» لرباعتها يف العزف
على خمتلف الآالت االيقاعية يف
وقت واحد.

• ماغي بوغ�صن

يستعد لتحضير ألبومه الجديد

زيـــاد برجــي يتعــاون

مع إليسا ونانسي عجرم
يعمل الفنان زي��اد برجي حاليا على
م�شاريع فنية عديدة حاليا حيث يتابع
جولته الفنية يف امريكا امل�ستمرة لأواخر
هذا ال�شهر واي�ضا حت�ضري �ألبومه اجلديد
الذي يعمل عليه بدقة كبرية كذلك يعمل
على االنتهاء من �أعمال جديدة للفنانة
الي�سا وللفنانة نان�سي عجرم ف�سيتم
التعاون معهما ب�أغنيات جديدة قريبا.
وكنا قد ذكرنا �أن �أغنية رومن�سية بامتياز
مليئة باحلب وال�شجن بانتظار اجلمهور
العربي �ستجمع بني الفنان زياد برجي
والفنانة مايا دياب يف الفرتة املقبلة،
وذلك بعد ان مت االتفاق على تقدمي االغنية
م��ع�� ًا ،ح�سب م��ا علم موقع «ال��ف��ن» يف
معلومات خا�صة.

• زياد برجي

نسرين طافش طرحت أغنيتها
«أريد ارتاح»
ك�شفت الفنانة ن�رسين طاف�ش عرب ح�سابها على موقع
التدوينات الق�صرية «تويرت» عن موعد طرح �أحدث �أغنياتها
التي حتمل ا�سم «�أريد ارتاح» .
وكتبت «ن�رسين» عرب تغريدتها« :اقرتب موعدنا ..يوم
 15مار�س ال�ساعة  4م�ساء ..م�ستعدين».
وتوا�صل ن�رسين طاف�ش ،ت�صوير م�سل�سل «حميي الدين بن
عربي» ،من بطولة :يو�سف اخل��ال ،وم�صطفى اخلاين،
ومن ت�أليف حممدبطو�ش ،و�إخراج �أحمد ابراهيم �أحمد،
ويروي امل�سل�سل �سرية العالمة حميي الدين بن عربي
امللقب بال�شيخ الأكرب.
وكان �آخر �أعمال الفنانة ن�رسين طاف�ش فيلم
«نادي الرجال ال�رسي» مع النجم كرمي عبد
العزيز وغادة عادل وماجد الكدواين وبيومي
ريا
ف�ؤاد،وقد حقق العمل
جناحا كب ً
ً
وايرادات كبرية جتاوزت الـ 30
مليون جنيه.
• ن�رسين طاف�ش

ليليا األطرش ترد
على منتقدي وزنها الزائد

سارة نخلة براءة من تهمة

االعتداء بالضرب

�أعلنت الفنانة �سارة نخلة ،عرب ح�سابها على «ان�ستغرام» ،ح�صولها
على حكم بالرباءة من تهمة االعتداء بال�رضب على والدة زوجها
الفنان �أحمد عبد الله حممود.
وقالت« :احلمد الله رب العاملني على الرباءة من ظلم وافرتاء وكيد
احلموات ..وعقبال الطالق يا رب بعد عذاب � 6شهور ل�سه م�ستنية
حكم املحكمة».
و�أ�ضافت« :ب�شكركم من جوا قلبي على كل دعوة ،وكل كلمة
حلوة ،اتقالت وربنا يقدرين �أبقى عند ح�سن ظنكم».
وانف�صلت �سارة نخلة عن زوجها الفنان �أحمد عبد الله
حممود ،بعد زواج دام � 4سنوات ،وق�ضت حمكمة جنح
الدقي ،يوم االثنني  11مار�س،بقبول املعار�ضة املقدمة
منه ،على حكم حب�سه � 3أ�شهر ،التهامه بالتعدي بال�رضب
على زوجته ،والغاء احلكم املعار�ض فيه ،وبراءته مما هو
من�سوب اليه.
وعلى ال�صعيد الفني ،ت�شارك �سارة نخلة يف املو�سم
الرم�ضاين القادم مب�سل�سل «حكايتي» ،بطولة يا�سمني
�صربي� ،أحمد بدير ،جمال عبدالنا�رص� ،أحمد حامت ،وفاء
عامر ،ومن �إخراج �أحمد �سمري فرج.

• �سارة نخلة

في قدراتها

 25مليون مشاهدة

نسمة عبدالعزيز تقدم حفل «ماريمبا»

• ن�سمة عبدالعزيز

عن الرجل الذي وثق

نفى الفنان ق�صي خويل� ،شائعة تعر�ضه
حلادث �سري مروع� ،أدى �إلى ت�شوه وجهه
بالكامل ،ومت نقله �إلى احد م�ست�شفيات
العا�صمة ال�سورية دم�شق.
و�أو���ض��ح خ��ويل عرب خا�صية «»story
على موقع «في�سبوك»� ،أن اخلرب عار عن
ال�صحة ،وقال« :هذا اخلرب كاذب بف�ضل
الله �أنا بخري وما �صار معي �أي �شي طب
مو حرام عليكن تخلوا �أهلي يخافوا ما
تفكروا ب�أهلكن اذا �سمعوا هيك �شي عنكم؟
الله ي�ساحمكن �شكرا لكل للياتطمنوا
عني».
يذكر �أن ق�صي خ��ويل ،ي�صور حاليا
م�سل�سل «خم�سة ون�ص» ،الذي ي�شارك
يف بطولته بجانب الفنانة نادين
ن�سيب جنيم ،و�سيعر�ض خالل املو�سم
الرم�ضاين املقبل.
وك��ان �آخ��ر �أعمال ق�صي خويل م�سل�سل
«ه���ارون ال��ر���ش��ي��د» ،ال���ذي خ��ا���ض به
املو�سم الرم�ضاين املا�ضي ،و�شاركه
البطولة عابد فهد ،حبيب غلوم ،كندة
حنا ،طالل مارديني ،كاري�س ب�شار،
و�أ�سيل عمران ،وهو من ت�أليف عثمان
جحا ،و�إخراج عبد الباري �أبو اخلري.

• كاري�س ب�شار

مي عز الدين تصور المشاهد

ماغي بوغصن تكشف

• ليليا الأطر�ش

ن�رشت الفنانة ليليا الأطر�ش عرب خا�صية
« »storyعلى موقع «ان�ستغرام» ،مقطع
فيديو ،ردت خالله على انتقادات متابعيها
لوزنها الزائد.
وقالت ليليا يف الفيديو« :ب��دي �أ�شكر كل
�شخ�ص ،بعتلي م�سج و�شجعني على ممار�سة
الريا�ضة ،هاد اليوم الرابع ،يف عندي �شغلة
�صغرية للنا�س عم تكتبلي ن�صحانة� ،سمنانة،
وزنك زائد� ،أنا بعرف م�شكلتي».
و�أ�ضافت« :ما يف داعي تذكروين فيها و�أنا
عم حل هلم�شكلة ،ويف نا�س بتحبني بكل
حاالتي ،حرام عليكم ،هال �رصت ح�س ب�شعور
بال�شخ�ص اللي وزنه زائد ،بحياتي ما ح�سيت
بهل�شعور ،وقت �شخ�ص بقلن لي�ش هيك �صاير
�شكلك �أو وزنك وهو من جوا كتري بينجرح».
وتابعت�« :صح �أن��ا وزين ع��ادي وم��و كتري
زائد ،ب�س عنجد �رصت �أنا ح�س ب�شعورن،
وكل �إن�سان عنده ظرف خا�ص و�سبب معني
وراء هل�سمنة ،وهو بيكون عرفان �شو الق�صة

بليز ال جترحوا النا�س ،ممكن تتقبل النقد
من النا�س املقربة ليك ،ب�س وقت بييجي من
�شخ�ص غريب وبعيد عنك ،بتطلع كلمة ثقيلة
و�أنا �صارت تع�صبني».
وت�شارك ليليا الأطر�ش يف بطولة م�سل�سل
«حركات بنات» �سيكون من نوعية م�سل�سالت
«�سيت ك��وم» منف�صل مت�صل كوميدي اليت،
وبعيد عن التهريج ،يتحدث عن عائلة م�ؤلفة
من خالة وثالث فتيات ينتقلن للعي�ش معها
بعد وف��اة والديهن ،ويتقدم �أح��د ال�شبان
الأغنياء لطلب الزواج من اخلالة ليظهر لهن
الحق ًا فقر حاله ،وتبد�أ امل�شاحنات بينهم
�ضمن مواقف طريفة.
وخا�ضت الفنانة ليليا الأط��ر���ش ،ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي ،مب�سل�سل «جوليا» ،من
بطولة ماغي بوغ�صن ،وقي�س �شيخ جنيب،
وتقال �شمعون ،وجي�سي عبدو ،و�سلطان ديب،
وو�سام �صباغ ،وهو من ت�أليف مازن طه،
و�إخراج ايلي حبيب.

