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• سيلني
ديون

• اليسا

بمناسبة عيد األم

نجوم الفن يعايدون أمهاتهم
على طريقتهم الخاصة

• جنوى
كرم

• نوال
الزغبي

راغب عالمة وآدم يطرحان أغاني جديدة بهذا العيد

• رامي عياش

• ادم

كتبت فالني فخري:
يوم الأم هو اعظم االيام يف حياة الإن�سان فهي البداية ومعها
النهاية فكيف عايد بع�ض النجوم الأمهات بيوم عيد االم؟
ّ
بتدل على ربيع
جنوى كرم« :االم هي احلقيقة الوحيدة اللي
احلياة ...ينعاد على كل ال ّدين ...وال ّدين ام».
نوال الزغبي�« :ست احلبايب يا رب يخليكي يا امي».
الي�سا« :امي كل ال��دين ...والدين كلها بعيون امي ولعيون
امي ...كل �سنة وكل �أماتكن بخري ،والله يرحم كل الأمهات
يللي عم يع ّيدو عند ربنا.»...
ماغي بو غ�صن« :كل عام وانت احلى ام والله يرحم كل ام عم
ت�صلي لأوالدا من ال�سما الدين ام».
كارمن لب�س ن�رشت �صورة مع والدتها معلقة« :ينعاد عليكي
يا �ست ال�ستات يخليلنا ياكي يا رب ،انتي يلي بتعطي معنى
حلياتناTo the world you are a mother but to your« .
.»family you are the world
وق ّدم الفنان راغب عالمة �أغنيته «بتذكر يا امي» بتوزيع جديد،
ون�رش عالمة على احدى �صفحاته اخلا�صة عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي« :يف يوم ال ّأمهات املليء ب�أجمل امل�شاعر والذكريات
خ�صي�ص ًا لها قبل رحيلها
�أفتقد � ّأمي و�أهدي روحها عم ًال غنّيته ّ
خا�ص بـ «عيد الأم» ،وباملنا�سبة
و�أق ّدمه اليوم بتوزيع جديد
ّ
هدية ّ
لكل � ّأمهات العامل يف عيدهنّ ».
�أق ّدم هذه الأغنية ّ
وطرح اي�ضا املطرب اللبناين �آدم �أغنيته اجلديدة «�آ�سف يا �أمي»

حال شيحة ترتدي الحجاب
في «زلزال»

• حال شيحة

���ش��ارك��ت ال��ن��ج��م��ة حال
�شيحة جمهورها ،عرب
ح�سابها الر�سمي على
موقع ال�صور والفيديو
ب�صورة
«ان�ستغرام»،
لها ك�شفت من خاللها
ع��ن ال�شخ�صية التي
�ستج�سدها �ضمن �أحداث
م�سل�سل «زلزال» ،والتي
قررت �أن تعود من خالله
لعامل الفن.
وظهرت «حال» يف ال�صورة
وه���ي ت��رت��دي مالب�س
باحلجاب،
�شعبية،
وي��ب��دو �أن��ه��ا �ستج�سد
�شخ�صية فتاة �شعبية
�ضمن �أح���داث العمل،
وعلقت على �صورتها
وقالت�« :صافيا ،ا�سمي
يف م�سل�سل زلزال رم�ضان
 ،2019مفاج�أة حلوة
جلمهوري».
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن
م�سل�سل «زلزال» ي�شارك
يف بطولته كوكبة من
جنوم الدراما على ر�أ�سهم
النجم حممد رم�ضان وهو
من ت�أليف عبدالرحيم
كمال ،واخ��راج ابراهيم
فخر.
كانت الفنانة حال �شيحة
ف��اج���أت الو�سط الفني
وج��م��ه��وره��ا ،بقرارها
ال��ع��ودة �إل���ى ال�ساحة
الفنية جم��د ًدا ،بعد �أن
ق����ررت خ��ل��ع احل��ج��اب
والعودة لالقامة مب�رص
بجانب �أ�شقائها.

مروة محمد تنتهي من تصوير

مسلسلها الجديد «يال نسوق»
انتهت الفنانة ال�سعودية مروة حممد من ت�صوير
م�سل�سلها اجلديد «يال ن�سوق» ،والذي ت�ؤدي فيه
دور البطولة املطلقة بتعاون كبري مع املنتج
�صادق ال�صباح.
وك�شفت مروة ،يف ت�رصيحات خا�صة ،عن �شكل
العمل وك���وادره ،م�شرية �إل��ى �أن��ه من اخراج
امل�رصي �أحمد �شفيق .وقالت ان تفا�صيل الق�صة
ت��دور ح��ول دع��وة امل���ر�أة ال�سعودية لقيادة
ال�سيارة بعد �صدور ق��رار يف اململكة يجيز
للن�ساء ذلك.

وو�صفت العمل ب�أنه اكمال مل�رشوع «عم�شة بنت
عما�ش» ال��ذي �أطلقته قبل � 11سنة ،معربة عن
�سعادتها لكون املنتج �أ��صر على �أن تكون هي
البطلة يف العمل كونها �صاحبة فكرته.
وعن التجربة مع ال�صباح ،قالت انها الثانية بعد
جناح م�سل�سل «عم�شة بنت عما�ش» الذي طالبت
فيه بقرار ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة� .أما
عن �أبطال العمل ،فقد ك�شفت عن ح�ضور ملرمي
الغامدي ونريمني حم�سن و�سارة اليافعي وابراهيم
حجاج والطفل حممد احلربي.

• راغب عالمة

مبنا�سبة االحتفاالت بعيد الأم ل�صالح �صندوق مكافحة
وعالج االدمان والتعاطي التابع لوزارة الت�ضامن االجتماعي،
وذلك �ضمن جهود ال�صندوق وخطته ملحاربة االدمان.
وعايد اي�ضا كل من املمثل مازن مع�ضم واملمثل م�صطفى اخلاين
والفنان ناجي �أ�سطا والفنانة كارول �سماحة والفنان رامي عيا�ش
الأمهات مبنا�سبة عيد الأم عرب ح�ساباتهم على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وجاءت املعايدات على ال�شكل التايل:
املمثل مازن مع�ضم ممازح ًا« :اه يا حنان الأم».
املمثل م�صطفى اخلاين :يارب ترحم �أمي وكل �أم رحلت عنا
وتطول وتبارك بعمر كل الأمهات.
ّ
الفنان ناجي �أ�سطا ن�رش �أغنيته «يا امي غنيلي» وعلق عليها
االمهات..
امي وجميع ّ
بالتايل� :إلى ّ
الفنانة كارول �سماحة :يف عيد االم ،حتية لكل امر�أة متزوجة،
مطلقة� ،أرملة الفنانة ومعنفة ل�صربها على ما حتملته يف
حياتها .كل عام واننت للحب عنوان.
الفنان رامي عيا�ش :الأم �أجمل عطايا الرب ينعاد على كل ام
باخلري وال�صحة وبعثت النجمة العاملية �سيلني ديون بر�سالة
حب لوالدتها حيث قالت�« :أمي ،اذا متكنت من الو�صول �إلى
ن�صف قوتك ،ف�سيكون ذلك �أعظم اجنازاتي».
وا�ستكملت �سيلني« :ف�أنت و�ضعت كل �أحالمك جانبا لالهتمام
بعائلتك..عيد �سعيد� ..أحبك» ،وقد القت ال�صورة اعجاب قطاع
كبري من مرتادي �صفحة �سيلني ديون والتي ت�ضم �أكرث من 2.9
مليون �شخ�ص.

• مروة
محمد

«الفيل األزرق» يجمع نجوم
الصف األول
ن�رشت الفنانة امل�رصية نيللي
كرمي �صورة جتمعها بالفنانة
ال��ت��ون�����س��ي��ة ه��ن��د ���ص�بري،
والفنان الأردين اياد ن�صار،
وال��ف��ن��ان ك��رمي عبدالعزيز
وبجانبهم امل�ؤلف �أحمد مراد،
عرب �صفحتها ال�شخ�صية.
وكتبت نيللي كلمات غام�ضة
ع��ل��ى ال�����ص��ورة ت���ق���ول« :ال
�أ�ستطيع �أن �أ�صدق ما فعلناه
�أحبكم جميعا ..اجلميع منكم
مميزون للغاية ومن النادر
ج�� ًدا �أن نلتقي ب���أرواح طيبة
وقلب جميل مثلكم».
وت��اب��ع��ت ت��ق��ول« :فعلناها
بف�ضل الله �أحبكم جميعا».
وي���أت��ي م���راد ليك�شف �أن��ه
�سيكون م�ؤلف فيلم «الفيل
الأزرق» يف جزئه الثاين،
�صيف  2019و�سي�ضم نخبة من
جنوم العامل العربي.

نخلة :لو لم أكن

سورية لوددت
أن أكون

إسكندرانية

���ش��ارك��ت ال��ف��ن��ان��ة ���س��ارة نخلة
جمهورها عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع تبادل ال�صور والفيديو
«ان�ستغرام» ب�صورة من كوالي�س
�أحدث �أعمالها الفنية التي تخو�ض به
املاراثون الرم�ضاين املقبل حتت عنوان
«حكايتي».
وعلقت «���س��ارة» على ال�صورة قائلة:
«���ص��ب��اح ال��ف��ل على ال��ن��ا���س الطيبة،
�صباحي �إ�سكندراين بامتياز ولو مل �أكن
�سورية لوددت �أن �أكون �إ�سكندرانية من
ع�شقي لإ�سكندرية و�أهلها الطيبني ..من
ت�صوير م�سل�سل حكايتي رم�ضان ٢٠١٩
�إن �شاء الله ..ا�ستنوين يا رب امل�سل�سل
ينال �إعجابكم».
ت�شارك �سارة نخلة يف املو�سم الرم�ضاين
املقبل مب�سل�سل «حكايتي» ،بطولة
يا�سمني �صربي� ،أحمد بدير ،جمال عبد
النا�رص� ،أحمد حامت ،ووفاء عامر ،ومن
�إخراج �أحمد �سمري فرج.

• جنوم فيلم الفيل األزرق

• سارة
نخلة

