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سميرة توفيق تستعد للقاء واعد مع جمهورها

تفاصيل أغنية «سلمى»
لمصطفى قمر

السعودي في «أوتار سعودية»

ت�ستعد «���س��م��راء ال��ب��ادي��ة» ،الفنانة
اللبنانية �سمرية توفيق ،للقاء واعد
مع جمهورها ال�سعودي والعربي ،عرب
جل�سات غنائية م�سجلة حتمل عنوان
«�أوت���ار �سعودية» ،التي مت ت�سجيلها
يف الآونة الأخرية داخل اململكة للمرة
الأولى.
و�شدت �سمرية توفيق يف هذه اجلل�سات
بباقة من �أملع الأغنيات ،بطابع �سعودي
�أ�صيل ومميز ،من خالل كلمات و�أحلان
عمالقة ال�شعراء وامللحنني ال�سعوديني،
ومنهم :ابراهيم خفاجي ،ط��ارق عبد
احلكيم ،الأمري حممد بن عبد العزيز �آل
�سعود ،والأمري عبد الله الفي�صل.
وغنّت �سمرية عدد ًا من �أغنياتها ال�شهرية
عرب تاريخها الفني الطويل ،وكذلك
الفلكلور العربي ،ومل يتم حتديد القناة
ال�سعودية التي �ستعر�ض اجلل�سات �أو
موعدها ،لكن رمب��ا تكون خ�لال عيد
الفطر امل��ب��ارك ،وف��ق بع�ض امل�صادر
املطلعة.

• �سمرية توفيق

انتهى الفنان م�صطفى قمر من ت�سجيل �أغنية حتمل ا�سم «�سلمى»
من �أحلان تامر علي ،وكلمات ح�سن عطية ،وقال قمر انه يوجه
الأغنية لكل �سلمى موجودة يف م�رص والوطن العربي ويراهن
عليها بقوة خالل �ألبومه اجلديد الذي ي�ضم حوايل � 8أغنيات،
ومن املقرر طرحه يف مو�سم ال�صيف املقبل.
ويتعاون قمر يف �ألبومه اجلديد مع عدد من امللحنني وال�شعراء
واملوزعني ،من �ضمنهم حميد ال�شاعري و�أمين بهجت قمر وعمرو
م�صطفى وحممد الهادي ووليد �سعد و�أمري طعيمة ور�ضا زايد
و�سامح كرمي ومودي �سعيد ورم�ضان حممد و�أ�سامة م�صطفى
وخالد �أمني و�أحمد عالء الدين ،وغريهم ،ويقدم فيه
قمر �أغاين متنوعة عن �ألبوماته ال�سابقة.
وبعيد ًا عن الألبوم يقر�أ «قمر» عدد ًا من ال�سيناريوهات
ال�سينمائية ،حيث من املفرت�ض �أن ي�ستقر على
�أحدها ويبد�أ يف ت�صويرها خالل الفرتة املقبلة،
حيث ك��ان �آخ��ر �أعماله فيلم «ف�ين قلبي» والذي
�أع��اده للمناف�سة يف ال�سينما من جديد بعد غياب
� 4سنوات ،و�ضم الفيلم عد ًدا من الفنانني ،منهم �شريي
عادل وادوارد واميان ال�سيد ،وظهر م�صطفى قمر يف
�شخ�صية �شاب متزوج من فتاة تتعر�ض للمر�ض ،ويقع
يف حب �أخرى.

ووع���دت «�سمراء ال��ب��ادي��ة» جمهورها
ال�سعودي بزيارة �أخرى قريبة ،اذ من
املتوقع �أن ت�ست�ضيفها هيئة الرتفيه
قريب ًا ،لإحياء حفالت يف خمتلف مناطق
اململكة ،خ�صو�صا �أنها حتظى ب�شعبية
كبرية من البادية واحل�رض يف ال�سعودية
واخلليج العربي.
وتعترب �سمرية توفيق �أول من �أ�سهم يف
انت�شار الأغنية ال�سعودية يف الوطن
العربي ،كما �أنّ ها ا�ستطاعت �أن ت�شكل
ح��ال��ة فنية ،مل تتكرر �إل���ى يومنا
ه���ذا ،وت��رك��ت ب�صمة يف ال��ذاك��رة
الفنية بف�ضل جمموعة من �أعمالها
املميزة� ،سواء �أكانت غنائية �أو
�سينمائية �أو تلفزيونية ،ك�أغنيات
«بنات اخلليج» ،و«القهوة» ،و«يا
هال ب�ضيف» ،و«ياعني موليتني»
وغريها.
وحظيت �سمرية ب�ألقاب كثرية ،منها
مطربة البادية ،وح�سناء البادية،
وواحة ال�صحراء.

فايا يونان تطرح
«كيفنا تنيناتنا»

أكرم حسني ابتعد عن الفن
 7أشهر بسبب ابنته

ك�شف الفنان �أكرم ح�سني ،عن �رس ابتعاده عن
مو�ضحا
الفن ملدة � 7أ�شهر كاملة ب�سبب ابنته،
ً
�أنه يكون خارج املنزل وبعي ًدا عن �أبنائه لفرتات
طويلة ،ويف �إحدى املرات قالت له ابنته «م�ش
هتاخدين معاك بيتك التاين؟ وهو ما �صدمه
وجعله يتخذ هذا القرار.
و�أ�ضاف ح�سني ،خالل حواره مع الفنان �أمري
كرارة ،بربنامج «�سهرانني» املذاع عرب قناة
� ،ON Eأن ما قالته له ابنته جعله يت�أثر ب�شكل
كبري ،لكن �أو�ضح لها طبيعة عمله كفنان يلزمه

�أن يبتعد عنها وعن عائلته لفرتات طويلة خارج
ريا �إلى �أنه يحاول �أن ي�ستخدم هو
املنزل ،م�ش ً
ال�سو�شيال ميديا ،ال �أن ت�ستخدمه هي ،ويحاول
�أن يقنع �أبناءه �أن يرتكوا املوبايل للجلو�س
معه وزوجته داخل املنزل.
و�أكد �أنه ال ين�ساق وراء ما ين�رش عرب و�سائل
ال�سو�شيال ميديا ،ويتم ترويجه ب�شكل كبري،
لأن  %90مم��ا ين�رش غ�ير �صحيح ،مطال ًبا
املواطنني ب�رضورة الت�أكد مما ين�رش عرب مواقع
التوا�صل حتى ال يتم ترويج اال�شاعات �أكرث.

• �أكرم ح�سني

�أطلقت الفنانة فايا يونان اغنيتها اجلديدة التي حتمل
عنوان «كيفنا تنيناتنا» والتي �صورتها على طريقة
الفيديو كليب وطرحتها على قناتها الر�سمية على
يوتيوب.
الأغنية من كلمات ملا القيم و�أحلان زياد �سحاب وتوزيع
ريان الهرب ور�ؤية و�إ�رشاف ح�سام عبد اخلالق.
وينال الكليب حاليا رواجا كبريا بني جمهور فايا على
مواقع التوا�صل االجتماعي.
جدير بالذكر ان فايا ا�صدرت م�ؤخر ًا اغنيتها «يا قاتلي»
ا�ضافة الى �أغنية «�أح��ب يديك» التي حققت جناح ًا
كبري ًا ون�سب م�شاهدة عالية على قناتها الر�سمية على
يوتيوب ،حيث انها و�صلت الى  12مليون م�شاهدة.

• فايا يونان

محمود حجازي بدور «محامٍ»
في «زلزال» أمام محمد رمضان

دينا الشربيني تواصل
تصوير «زي الشمس»

بعد م�شاركته يف م�سل�سل «�أبو العرو�سة» بجز�أيه الأول والثاين ،ان�ضم ب�شكل ر�سمي الفنان حممود
حجازي �إلى �أ�رسة م�سل�سل «زلزال» بطولة النجم حممد رم�ضان ،املقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل ،من
�إنتاج �رشكة �سيرنجي.
ويج�سد حجازي �شخ�صية «حمام» �ضمن �أحداث امل�سل�سل ،الذي يعد �أول تعاون بني رم�ضان وحجازي
يف الدراما التلفزيونية ،حيث تعد ال�شخ�صية حمورية وتعتمد على االثارة والت�شويق ،خا�صة �أن
العمل يدور حول «حممد حربي» ويج�سده حممد رم�ضان الذي يدخل يف �رصاع كبري خالل الأحداث.
م�سل�سل «ابو العرو�سة »2من ت�أليف هاين كمال و�إخراج كمال من�صور ،بطولة �سيد رجب و�سو�سن
بدر ورانيا فريد �شوقي ونرمني الفقي ومدحت �صالح وميدو عادل وحممود حجازي ،ووالء ال�رشيف
وكارولني عزمي و�صفاء الطوخي و�أحمد �صيام.
م�سل�سل «زلزال» ت�أليف عبد الرحيم كمال� ،إخراج ابراهيم فخر� ،إنتاج �رشكة �سيرنجي ،بطولة حممد
رم�ضان وحال �شيحة وماجد امل�رصي ون�رسين �أمني وهنادي مهنى وح�سام داغر وم�صطفى من�صور
وعدد �آخر من الفنانني ،وي�سجل العمل تعاون حممد رم�ضان الأول مع �رشكة �سيرنجي يف الدراما
التلفزيونية.

توا�صل الفنانة دينا ال�رشبيني ،ت�صوير
باقي م�شاهدها �ضمن �أح��داث م�سل�سل «زي
ال�شم�س» ،الذي من املقرر �أن تخو�ض به
ال�سباق الرم�ضاين املقبل.
ت��دور �أح���داث امل�سل�سل يف اط��ار ت�شويقي
مثري ،حيث يتعر�ض �شقيق املحامية «دينا
ال�رشبيني» �إلى القتل على يد �أحد الأ�شخا�ص
املجهولني ،فتبد�أ �شقيقته يف البحث عن
قاتله ،وتُ �شري �أ�صابع االتهام لتورط العديد
من املقربني له.
يذكر �أن م�سل�سل «زي ال�شم�س» بطولة دينا
ال�رشبيني و�أحمد داوود و�سو�سن بدر و�أحمد
مالك و�أحمد ال�سعدين وريهام عبدالغفور،
ومن ت�أليف مرمي ناعوم و�إخراج كاملة �أبو
ذكري.

تارا عماد تكشف

• دينا ال�رشبيني

عن شخصيتها

في «الفيل األزرق »2

إليسا تهنئ ناصيف
زيتون على أغنيته

الجديدة «كرمال اهلل»

• �إلي�سا

هن�أت املطربة �إلي�سا عرب موقع التوا�صل
«تويرت» نا�صيف زيتون مبنا�سبة �أغنيته
اجل��دي��دة التي طرحها وعلقت قائلة:
«مربوك الغنية والألبوم والنجاح �سلف،
بت�ستاهل كل خري لأنك حمرتم وموهوب
وناجح ..بالتوفيق كرمال الله».
ورد عليها زيتون «الله يبارك فيكي
ي��ا م��ذوق��ة ،ر�أي���ك على ط��ول بهمني
وب�شجعني ..جنمة كبرية بفنك وب�أخالقك
و�أدبك وكرمال الله خليكي ب�صحتك لأنه
�أنا وكل العامل منحبك كتري».
يذكر �أن املطرب ال�سوري نا�صيف زيتون،
ط��رح �أم�س �أغنية حتمل ا�سم «كرمال
الله» وحققت ن�سب م�شاهدة عالية بعد
طرحها مبا�رشة وهي من كلمات عادل
رافول وتوزيع جيمي حداد و�أحلان و�سيم
ب�ستاين.

• نا�صيف زيتون

• حممود حجازي

• تارا عماد

ك�شفت املمثلة تارا عماد عن �شخ�صيتها التي جت�سدها يف
اجلزء الثاين من فيلم «الفيل الأزرق» ،حيث �إنها ن�رشت
�صورة لها من �أحد م�شاهد هذا العمل عرب ح�سابها اخلا�ص
على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي ،م�شرية الى انها
جت�سد دور فتاة ا�سمها «مريميد» ،وو�صفتها ب�أنها �شخ�صية
«�سايكوباتيه» ،ورمو�ش عينيها ال تنغلق.
وعلّقت تارا على ال�صورة قائلة« :عينيها م�ش برتم�ش..
�شخ�صية �سايكوباتية! م�ش قادرة �أو�صفلكم قد �إيه متحم�سة
انكوا تتعرفوا على مريميد».

هيفاء وهبي تكشف حقيقة
أزمتها مع صناع «والد رزق »2
ً
عر�ضا
�أكدت الفنانة هيفاء وهبي �أنها مل تتلق
للم�شاركة يف فيلم «والد رزق  »2حتى تعتذر
عنه ،نافية كل الأخبار التي مت تداولها
�سواء على ل�سانها �أو ل�سان مدير �أعمالها
حممد وزيري.
و�أعربت «هيفاء» ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع التدوينات الق�صرية «تويرت»،
عن فخرها بالتعاون مع خمرج الفيلم طارق
العريان ،وب�أنها تكن له كل االحرتام و� ً
أي�ضا
لأبطال العمل.
وقالت هيفاء وهبي�« :إيل ال�رشف ا�شتغل
مع خم��رج كبري متل ط��ارق العريان
وم�ستحيل اع��ت��ذر ع��ن ال���دور بهذه
الطريقة ال�سوقية �إيل انت�رشت يف
امليديا جتاه خمرج و�صناع عمل
حمرتمني وجنوم كبار! ومبا �أين
يف الأ�صل مل �أعلن �أن��ه هنالك
دور اتعر�ض علي فبالتايل
ال دخل لأحد ملاذا اعتذرت».
و�أ�ضافت يف تغريدة �أخرى:
«ك���ل االح��ت��رام للمخرج
الكبري ط���ارق العريان
و�أبطال فيلم والد رزق ،2
ف�أحدهم �سمع �أنه اتعر�ض

علي دور �ضيفة �رشف يف الفيلم ،وبكل وقاحة
كتب اخلرب اللي يف ال�صورة! وعندما ُ�سئ ِلت
نفيت ورف�ضت ما كتبه عن م�ضمون الدور! وال
قلت تاريخي «اللي هو فيلمني» ال ي�سمح وال
مدير �أعمايل �رصح و�شكرا!».
وانت�رشت خالل الأيام املا�ضية �أنباء ب�ش�أن
ان�ضمام الفنانة هيفاء وهبي ،لأبطال اجلزء
الثاين من فيلم «والد رزق» ،ثم اعتذارها عن
العمل ،من خالل ت�رصيحات ملدير �أعمالها
حممد الوزيري ،حيث قيل انها تلقت بالفعل
عر�ضا للم�شاركة يف الفيلم ،ولكنه يحتوي
م�شاهد خملة بالآداب ،وال يليق نهائيا بتاريخ
«هيفاء» ،فرف�ضوا الأمر دون تفكري.
اجلدير بالذكر �أن «هيفاء» �شاركت يف املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «لعنة كارما»،
ودارت �أحداث العمل حول �سيدة تر�أ�س ع�صابة
لتجارة الآثار ،ويتم اتهامها يف ق�ضية ف�ساد،
وت�سعى للتعرف على �أحد املحامني ،لينقذها
من هذه الأزمة.
و�شارك هيفاء بطولة العمل كل من �شريين،
و�سامح ال�رصيطي ،ا�ضافة �إلى العديد من
ال��وج��وه ال�شابة ،وه��و م��ن ت�أليف عبري
�سليمان ،و�سيناريو وح��وار م�صطفى زايد،
ومن �إخراج خريي ب�شارة.

