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«فتنة اإلرهاب»
 ...أغنية جديدة للطيفة
من أشعار حاكم دبي
فتنة الإرهاب ،هو ا�سم �أغنية
جديدة من �أ�شعار ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب���ي ،وال��ت��ي غنتها
الفنانة التون�سية لطيفة،
وهي �أغنية تعرب عن �أوجاع
الأم���ة العربية والإن�سانية
ب�شكل عام من الإره��اب حول
العامل.
وم��ن جهتها ،قالت الفنانة
لطيفة «ت�رشفت بغناء ق�صيدة
«فتنة الإره���اب» من كلمات

• لطيفة مع حاكم دبي

رسالة حادة من منة
فضالي لمروجي
شائعات مرضها

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ..كلمات
هادفة قوية �رصيحة حتمل
الكثري من �أوجاع هذه الأمة ال
بل الإن�سانية جمعاء وبالذات
يف هذا التوقيت»
يذكر �أن ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم حاكم دب��ي ،دائم
نظم الق�صائد التي تتما�شى
م��ع املنا�سبات املختلفة،
وكثري منها حتول �إلى �أغاين،
وكان �آخر ق�صائده مبنا�سبة
ك�أ�س دبي العاملية.

���ش��ارك��ت الفنانة منة
ف�����ض��ايل جمهورها،
عرب ح�سابها الر�سمي
على «ان�ستغرام» ،ب�صورة
لها ردت خاللها على مروجي
ال�شائعات ،خا�صة فيما يتعلق
بنجوم الو�سط الفني.
وعلقت «م��ن��ة» ،على ال�صورة
وقالت« :تذكر دائما �أن ال�شائعات
ي�صنعها احل��اق��دون ،وين�رشها
احلمقى ويقبلها البلهاء» ،وذلك
بعد �أن اقرتن ا�سمها خالل الفرتة
املا�ضية بعدد من ال�شائعات كان
�أهمها تعر�ضها لوعكة �صحية
�شديدة.
ي�شار �إلى �أن منة ف�ضايل يعر�ض لها
حاليا م�سل�سل «قيد عائلي» ،وت�شارك
يف بطولته بجانب كوكبة من جنوم
الدراما من بينهم :عزت العاليلي و�صالح
عبدالله وحممد ريا�ض وبو�سي ومريفت �أمني ،ومن
�إخراج تامر حمزة.
وانتهت منة ف�ضايل من ت�صوير م�شاهدها يف فيلم
«اتيكيت» ،ال��ذي ي�شاركها بطولته من م�رص
الفنان �أحمد رزق ،باال�ضافة �إل��ى ع��دد من
جنوم الكويت ،كما ت�ستعد للبدء يف ت�صوير
م�شاهدها يف فيلم «ريا و�سكينة» مع وفاء
عامر وحورية فرغلي.
وانتهت «م��ن��ة» م��ن ت�صوير دوره���ا يف
فيلم «زنزانة  ،»7الذي جت�سد خالله
دور فتاة تدعى «�شجن» ،وي�شاركها
بطولة الفيلم ن�ضال ال�شافعي،
وايهاب فهمي ،و�أحمد زاهر ،ورمي
ال���ب���ارودي ،وم��ن �إخ����راج اب��رام
ن�ش�أت.

شهاب جوهر:
«سبع أبواب» لرمضان

• �شهاب جوهر

رد الفنان �شهاب جوهر عرب خا�صية «»story
على موقع «ان�ستغرام» ،على ت�سا�ؤالت جمهوره
ومتابعيه عن �سبب غيابه.
ليك�شف «جوهر» �سبب غيابه عن امل�رسح ،قائال:
«امل�رسح يحتاج الى جهد كبري و�أك��ون خال�ص
ت�صوير� ،أخذ اجازة» ،وعن موعد عر�ض م�سل�سل
«حكايات �صغرية» الذي تغري ا�سمه �إلى «�سبع
�أبواب» ،قال« :يف رم�ضان».
و�أكد الفنان �شهاب جوهر �أنه �سي�شارك يف ثالثة
�أعمال درامية يف املاراثون الرم�ضاين املقبل،
دون �أن يف�صح عن تفا�صيلها ،و�أثار اجلدل عند
رده على �س�ؤال «�أنت �أكرث فنان مغبون «�ضايع»
حقه» ،قائال «لأن ا�شتغل مبزاج وما بحب امتلق
للمنتجني».

ويخو�ض الفنان �شهاب جوهر ال�سباق الرم�ضاين
املقبل ،مب�سل�سل «حكايات �صغرية» الذي تغري
ا�سمه �إل��ى «�سبع �أب���واب» وه��و عبارة عن 30
حلقة مت�صلة منف�صلة ،من ت�أليف عبد املح�سن
الرو�ضان ،وي�شارك يف بطولته نخبة من النجوم
منهم :ه��دى اخلطيب ،ه��ن��ادي ال��ك��ن��دري ،مي
عبد الله ،ابراهيم احلربي ،حممد احلداد ،هبة
الدري ،زهرة اخلرجي ،جمال الردهان ،و�أحمد
العونان و�آخرون.
وخا�ض الفنان �شهاب جوهر ،ال�سباق الرم�ضاين
املا�ضي مب�سل�سل «عطر ال��روح» ،بطولة هدى
ح�سني ،عبداملح�سن النمر ،عبدالرحمن العقل،
�أحمد ال�سلمان ،حممد �صفر ،وعبري �أحمد و�آخرين،
و�إخراج حممد القفا�ص وت�أليف عالء حمزة.

بتوقيع شريف إسماعيل ...خالد سليم ينتهي

أميرة العايدي تنتهي من تصوير
دورها في «كلبش »3

من تسجيل أغنية «مش حكاية نيل»
انتهى املطرب خالد
�سليم م��ن ت�سجيل
�أغنية وطنية جديدة
حت��م��ل ا���س��م «م�ش
ح��ك��اي��ة ن��ي��ل» ،من
كلمات حممد البوغة
و�أحل��������ان ��شري��ف
وتوزيع
�إ�سماعيل
حم����م����د ه��������ارون
وه���ن���د����س���ة ���ص��وت
ر�ؤوف،
م�صطفى
ومقرر طرحها خالل
الأيام املقبلة.
يذكر �أن �آخر �أعمال
خالد �سليم �أغنية
«ل�سه كبري» التي
طرحها منذ فرتة
جناحا
وحققت
ً
ريا و�أعادته
كب ً
ل���ل�������س���اح���ة
الغنائية بعد
غ��ي��اب قرابة
ال�سنتني بعد
تركيزه الفرتة
املا�ضية على عامل
التمثيل ،وك�شف من
قبل عن نيته االبتعاد
عن فكرة الألبومات،
واالجتاه نحو م�سار
ال�سينغل.

• نينا عبدامللك

• فادي حداد

انتهت الفنانة �أمرية العايدي
من ت�صوير دوره��ا يف م�سل�سل
«كلب�ش  ،»3للنجم �أمري كرارة
وت�أليف باهر دويدار ،و�إخراج
بيرت ميمي ،و�إن��ت��اج �رشكة
«�سيرنجي» ،واملقرر عر�ضه يف
�شهر رم�ضان املقبل ح�سبما
�رصحت لـ«اليوم ال�سابع».
وط��رح��ت ��شرك��ة �سيرنجي
الربومو الت�شويقي الأول
للم�سل�سل ،ال���ذي حقق
جن��اح � ًا وان��ت�����ش��ار ًا كبري ًا
ع��ل��ى م���واق���ع التوا�صل
االجتماعي ،حيث يزداد
ع��دد م�شاهداته ،ولفت
ال�ب�روم���و رواد م��واق��ع
ال�سو�شيال م��ي��دي��ا ملا
ي��ح��ت��وي��ه م���ن م�شاهد
�أك�شن ومطاردات واطالق
ر���ص��ا���ص وق��ب�����ض على
املجرمني وخالفه.
م�سل�سل «ك��ل��ب�����ش »3
ت�أليف باهر دويدار،
�إخ��راج بيرت ميمي،
�إن������ت������اج ��ش�رك���ة
�سيرنجي ،وبطولة
�أمري ك��رارة� ،أحمد
ع���ب���دال���ع���زي���ز،
ه�������ش���ام ���س��ل��ي��م،
ي�����س�را ال���ل���وزي،
ه����ال����ة ف����اخ����ر،
�أح���م���د العو�ضي،
ا�سالم جمال� ،أمرية
العايدي� ،أحمد امام،
حممد رزق� ،أماين كمال،
وعدد �آخر من الفنانني.

• خالد �سليم

• �رشيف �إ�سماعيل

«ألو» ...جديد نينا
عبدالملك
طرحت الفنانة �أغنيتها
اجل��دي��دة بعنوان «ال��و»
عرب قناتها الر�سمية على
«يوتيوب» ،من كلماتها
و�أحلانها ومت الت�سجيل يف
ا�ستوديو عمر �صباغ.
وك���ان���ت ن��ي��ن��ا ك�شفت
م����ؤخ���ر ًا ان��ه��ا تتح�رض
الطالق م�رشوع فني كبري
مبوا�صفات عاملية ،وهي
كانت موجودة لفرتة خارج
لبنان المتامه وعادت على
ان تطلقه بالفرتة املقبلة.
وحاليا حت�رض اك�ثر من
�أغ��ن��ي��ة م��ن��ف��ردة �ستنتقي

واحدة منها ال�صدارها.
وكانت نينا قد ا�صدرت منذ ا�شهر اول �ألبوم لها ،وقد
ح�صدت جناح �أغنيات اعادت تقدميها ب�صوتها وب�شكل جديد
وقد �صورت �أغنية «اذا هجرت» مع املخرج فادي حداد واي�ضا
ح�صدت النجاح.

• منة ف�ضايل

• هند �صربي

• �أمرية العايدي

هند صبري في «الموركس
دور »2019

املمثلة هند �صربي �ستكون �ضمن احلا�رضات
يف حفل توزيع جوائزاملورك�س دور  2019ليل
ال�سبت املقبل ،وعلى الرغم من انها مل تقدم
�أي عمل خالل العام � ،2018إال انها �ستح�صل
على تكرمي خا�ص.
وكانت املمثلة هند �صربي اكدت �أنها تنتظر
طرح اجلزء الثاين من فيلم «الكنز» ،وذلك
بعد �أن طرح اجل��زء الأول منه عام ،2017
مو�ضحة �أن �شخ�صية «حت�شب�سوت» التي تقدمها
يف العمل� ،ستكون مليئة �أكرث بالتفا�صيل يف

اجلزء الثاين.
و�أ���ش��ارت �صربي يف ت�رصيح خا�ص ملوقع
«الفن»� ،إلى �أنها قر�أت كثري ًا يف كتب التاريخ
عن �شخ�صية «حت�شب�سوت» ،وقالت ان اجلزء
الأول حقق �أ�صداء كبرية لدى اجلمهور ،ولكن
اجلزء الثاين �سيطرح �أ�سئلة كثرية للو�صول
�إلى حل اللغز الأول ،الذي بدوره ي�ساهم يف
حل باقي �ألغاز اجلزء الأول ،و�أ�ضافت �أن هناك
بع�ض اجلمهور مل يفهم العالقة بني الـ� 3أزمنة
متحم�سة للجزء الثاين.
وال�شخ�صيات ،وهي
ّ

