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شمة حمدان تصور أول فيديو
كليب لها مع سيف نبيل

فرح الصراف تعلن
المشاركة في عمل
مسرحي جديد

�أعلنت الفنانة �شمة حمدان عن ت�صوير دويتو غنائي مع
الفنان �سيف نبيل ،على طريقة الفيديو كليب ،وذلك يف مدينة
�إ�سطنبول الرتكية ،دون �أن تك�شف عن تفا�صيله.
و�شاركت «�شمة» عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «�إن�ستغرام»
مقطع فيديو ق�صري ًا من �أجواء التح�ضري لت�صوير الأغنية،
كا�شفة عن �أنه �أول كليب يف م�سريتها الفنية ،وعلقت عليه
قائلة�« :إ�سطنبول ..جتهيزات ت�صوير �أول كليب يل� ..أغنية
الدويتو ..عرفتوا منو وال للحني» ،ثم �أ�ضافت �صورة جتمعها
بالفنان �سيف نبيل ،وكتبت عليها تعليق« :ت�صوير ترقبوا
الفيديو كليب».
وطرحت الفنانة �شمة حمدان حديثا� ،أغنية جديدة
بعنوان�« :أبعرف ليه» ،وذلك عرب قناتها الر�سمية
على موقع «يوتيوب» ،وهي من �أحل��ان مبارك
الفهد ،وتوزيع ه�شام ال�سكران.
و�أطلقت �شمة حمدان ،حديثا �أحدث �أعمالها
الغنائية حتت ا�سم «ك��ذب من ق��ال» ،عرب
قناتها الر�سمية على موقع «يوتيوب»،
والأغنية من �أحلانها ،وكلمات �أحمد ال�صانع
وتوزيع املو�س.

�أعلنت الفنانة فرح ال�رصاف م�شاركتها يف عمل
م�رسحي جديد ،من ت�أليف حممد ال�رشيدة،
و�إخراج �شمالن الن�صار ،من املقرر عر�ضه يف عيد
الفطر املقبل.
و�شاركت «فرح» ،عرب خا�صية « »storyبح�سابها على
موقع «�إن�ستغرام» ،ب�صورة لغالف ن�ص امل�رسحية،
دون �أن تك�شف عن تفا�صيلها ،واكتفت بالتعليق عليها:
«جاهزين حق العيد».
وتوا�صل الفنانة فرح ال�رصاف ،ت�صوير م�شاهدها
يف م�سل�سل «�إف��راج م�رشوط» ،من بطولة� :سعد
ال��ف��رج ،جا�سم النبهان ،هبة ال���دري ،هدى
اخلطيب ،خالد �أمني ،مرام البلو�شي ،ت�أليف عبد
املح�سن الرو�ضان� ،إخراج عي�سى ذياب ،حيث من
املتوقع عر�ضه يف �شهر رم�ضان املقبل.
يذكر �أن م�سل�سل «عزوتي» ،هو �آخر عمل درامي �شاركت
فيه الفنانة فرح ال�رصاف ،وهو من بطولة نخبة من
النجوم ،من بينهم :خالد �أمني� ،إلهام الف�ضالة ،فاطمة
ال�صفي ،فهد با�سم ،حال� ،أمل حممد ،روان العلي ،ومن ت�أليف
الكاتبة مرمي القالف ،و�إخراج مناف عبد ال.

• �شمة حمدان

• فرح ال�رصاف

راشد الماجد ..وليد الشامي ..حمد العامري في حفل
ختام دورة األولمبياد الخاص «أبوظبي »2019

• را�شد املاجد

�أعلن الفنان را�شد املاجد عرب
ح�سابه على موقع «�إن�ستغرام»
ع��ن م�شاركته يف حفل ختام
الألعاب العاملية بالأوملبياد
اخل��ا���ص «�أب��وظ��ب��ي »2019
ي��وم اخلمي�س املقبل ،الذي
�سيقام على ا�ستاد مدينة زايد
الريا�ضية وم�شاركة النجمني
وليد ال�شامي وحمد العامري،
�إل���ى ج��ان��ب بع�ض العرو�ض

• وليد ال�شامي

املو�سيقية.
و�شارك الفنان را�شد املاجد
قبل �أيام قليلة ،يف حفل تكرمي
الفنان الراحل �أبو بكر �سامل،
ال���ذي �أق��ام��ت��ه هيئة الرتفيه
حتت عنوان« :ليلة يف حب �أبو
�أ�صيل».
و�شهد احلفل ح�ضور �شخ�صيات
ب��ارزة ونخبة من جن��وم الفن
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،بينهم:

ع��ب��ادي اجل��وه��ر ،عبدالرب
الروي�شد،
�إدري�س،عبدالله
عبدالله،رابح
عبداملجيد
�صقر،نبيل �شعيل ،ماجد
املهند�س� ،أحمد فتحي� ،أ�صيل
�أبو بكر ،علي بن حممد ،مطرف
املطرف ،وف ��ؤاد عبدالواحد،
بالإ�ضافة �إل��ى عدد من حمبي
ال��راح��ل م��ن �أه���ل املو�سيقى
والإع���ل���ام والأدب والفكر

�أتاحت الفنانة حال نورة جلمهورها وحمبيها التوا�صل معها عن طريق بث مبا�رش
عرب تطبيق «لوب�س» وتلقي العديد من الأ�سئلة حول �أعمالها الفنية وحياتها
ال�شخ�صية.
ووجه �أحد متابعي «حال» �س� اًؤال قرر فيه �أنها ت�شبه �شخ�صية «غ�صون» للنجمة
ّ
هدى ح�سني يف م�سل�سلها «غ�صون يف الوحل» ،وتلقت «حال» ال�س�ؤال بنوبة
�ضحك �شديدة قائلة« :حرام عليك �أنا فيني �شبه من غ�صون؟! وال ق�صدك فيني
�شبه من �شخ�صية غ�صون ..وال ق�صدك �أن �أ�شبه الفنانة والنجمة الراقية
هدى ح�سني؟!» م�شددة بطريقة طريفة «ال ال كل �شيء �إال غ�صون».
م�سل�سل «غ�صون يف الوحل» من ت�أليف منى النوفلي ،و�إخراج حممد
دحام ال�شمري ،وي�شارك فيه عدد من جنوم اخلليج ،منهم :هدى
ح�سني� ،أم�يرة حممد ،رمي �أرحمة ،عبد الله ال��ط��راروة ،وفوز
ال�شطي و�آخرون.
و�أعلنت الفنانة حال ن��ورة ،عرب خا�صية ال��ـ « »storyعلى
«�إن�ستغرام» ،حدي ًثا ،م�شاركتها يف م�رسحية للأطفال� ،إلى جانب
الفنان حممد احلملي ،لكن دون �أن تك�شف عن مزيد من التفا�صيل،
كا�شفة عن اتباعها حم ّية غذائية مكثفة ،من �أج��ل دوره��ا يف
م�رسحيتها اجلديدة.

واملجتمع.
وط��رح الفنان را���ش��د املاجد
ؤخرا �أغنية جديدة بعنوان
م� ً
«ك���ذاب» عرب قناته الر�سمية
على موقع «يوتيوب» ،وهي
من كلمات واحد� ،أحلان م�شعل
ال��ع��روج ،توزيع ر�أف��ت ،كما
�أطلق �أغنية «�شامخ» ،من كلمات
ال�شاعر ت��رك��ي �آل ال�شيخ،
و�أحلان عمرو م�صطفى.

مشاهدها في«الفيل األزرق »2
انتهت النجمة نيللي كرمي من ت�صوير م�شاهدها يف �أحدث �أفالمها املنتظرة
«الفيل الأزرق  »2واملقرر عر�ضه بدور العر�ض ال�سينمائية يف ماراثون
�إجازة ال�صيف «عيد الفطر» ال�سينمائي.
يذكر �أن الفيلم يجمع العديد من النجوم ك�أبطال جدد للفيلم مثل:
هند �صربي� ،إياد ن�صار ،و�أحمد خالد �صالح ،والعديد من
�ضيوف ال�رشف ومنهم ظافر العابدين ،و�أ�سما �رشيف منري.
«الفيل الأزرق  »2بطولة كل من كرمي عبدالعزيز ،نيللي
كرمي ،هند �صربي� ،إياد ن�صار� ،أحمد خالد �صالح ،ظافر
العابدين� ،أ�سما �رشيف منري ،و�آخرون ،والفيلم من ت�أليف
�أحمد مراد ،و �إخراج مروان حامد.

• نيللى كرمي

• �إياد ن�صار

تيم أجبر هبة نور
على التصوير

• هدى ح�سني

نادين نجيم تثير الجدل بمكياج
«القطة»
�شاركت النجمة نادين ن�سيب جنيم جمهورها
ومتابعيها عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع
تبادل ال�صور والفيديو «�إن�ستغرام» مبقطع
فيديو طريف وهي يف غرفة املكياج.
وظهرت «نادين» يف الفيديو جال�سة يف
الغرفة بينما تقوم فتاة بو�ضع مكياج
لها ،والذي �أظهرها ك�أنها قطة ،حيث

نيللي كريم أنهت تصوير

• حمد العامري

رد فعل صادم من حال نورة
على تشبيهها بهدى حسين

• نادين جنيم

• �سيف نبيل

جاءت تعليقات اجلمهور «عاملة دور قطة».
وت�����ش��ارك ن��ادي��ن ن�سيب جن��ي��م ،م�سل�سل
«خم�سة ون�ص» والتي تخو�ض به املاراثون
ال��رم�����ض��اين امل��ق��ب��ل ،وه��و ب��ط��ول��ة ق�صي
خويل ،كارين �سالمة ،ومن ت�أليف �إميان
�سعيد ،و�إخراج فيليب �أ�سمر ،و�إنتاج �صادق
ال�صباح.

�شاركت الفنانة هبة نور جمهورها ،عرب ح�سابها الر�سمي على
«�إن�ستغرام» ،مبجموعة من ال�صور جمعتها مع جنل �شقيقها «تيم»،
وذلك �أثناء رغبته يف تعلم الت�صوير.
وبالرغم من عدم حب هبة نور للت�صوير� ،إال �أنها ر�ضخت لرغبة
جنل �شقيقها الذي حاول التقاط جمموعة من ال�صور لها ،وعلقت
عليها قائلة�« :صباحكم خري وحب وكما تتمنون ،ال�سيد تيمو قرر
يتعلم الت�صوير و�أنا معروف عني ما بحب ات�صور».
ي�شار �إل��ى �أن الفنانة هبة ن��ور انتهت من ت�صوير م�سل�سلها
«حرملك» ،بجانب نخبة من جنوم الدراما ال�سورية منهم با�سم
ي��اخ��ور ،ونادين
خ������وري ،وب��ا���س��ل
خ���ي���اط ،و���س�لاف��ة
معمار ،وعبد الهادي
����ص���ب���اغ ،و���س��ام��ر
امل�����ص�ري ،ووف���اء
املو�صللي ،و�أحمد
الأحمد و�آخرين ،وهو
من ت�أليف �سليمان
عبد العزيز ،و�إخراج
تامر �إ�سحاق.
ي��ذك��ر �أن م�سل�سل
«وج����������وه وراء
ال�����وج�����وه» ،ك��ان
�آخ��ر �أعمال الفنانة
هبة ن��ور ،و�شاركها
ب���ط���ول���ت���ه «ب�������س���ام
كو�سا ،و�أمي��ن زي��دان،
و�سلمى امل�رصي ،و�سامر
�إ����س���م���اع���ي���ل ،وت��ول�ين
البكري...و�آخرين» ،وهو
من ت�أليف جنيب ن�صري،
وفتح الله عمر ،و�إخراج
• با�سم ياخور
مروان بركات.

• هبه نور

