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بدرية طلبة تجسد دور سيدة مصرية ...وشجون الهاجري

تستحق أوسكار عن دورها في مسلسل «أنا عندي نص»
• بدرية
طلبة

�أعربت الفنانة امل�رصية بدرية طلبة عن �سعادتها
الكبرية مل�شاركتها بالأعمال اخلليجية� ،سواء
على �صعيد الدراما التلفزيونية� ،أو من خالل
الأعمال ال�سينمائية.
وبينت بدرية �أن جمرد طلبها يف اخلليج دليل
كبري على جناحها يف م�رص ،وعملها يف اخلليج
هو زيادة جناح لنجاحاتها ال�سابقة ،وحتقيق
جزء من حلمها ،وهو «االنت�شار».
ويف نف�س ال�سياق و�ضحت طلبة �أنها لي�ست �أول
جنمة �أو فنانة م�رصية ت�شارك يف �أعمال
درامية خليجية ،م�ؤكدة �أنها من
الأ�سماء التي «تبيع» �إنتاجيا يف
الدراما اخلليجية ،وهذا بحد
ذاته جناح كبري بالن�سبة
ل��ه��ا ،م����ؤك���دة على
�سعادتها بوجودها
ب�ين �أ���س��م��اء كبرية
م��ن جن��وم اخلليج
ال���ع���رب���ي وال��ت��ي
و�صفتهم بـ «فطاحل
الفن اخلليجي».
ويف �سياق �آخر �أعربت طلبة
ع��ن �سعادتها وم�شاركتها
لأول مرة يف دراما خليجية يف
رم�ضان  2019من خالل م�سل�سل «�أنا
عندي ن�ص» .تقول�« :سندريال اخلليج
�سعاد عبد الله طلبتني ،وكانت
متابعة �أعمايل ،و�شاهدتني جي ًدا
وقامت برت�شيحي للدور».
وك�شفت طلبة عن طبيعة دورها يف
امل�سل�سل الكويتي قائلة�« :أقوم
ب��دور �سيدة م�رصية م�سيحية
تعي�ش يف الكويت برفقة زوجها
للعمل ،وتربطها عالقة �صداقة
قوية بني جارتها امل�سلمة».
وبينت �أن �سبب اختيارها

• �شجون الهاجري

للدور هو تر�سيخ قيمة العالقات االن�سانية بعي ًدا
عن الأديان واجلن�سيات وتقول « :املثل بيقول اجلار
يلحقك قبل �أهلك».
وحتدثت طلبة مازحةً �أنها حتقد على الفنانة ال�شابة
�شجون الهاجري ،ب�سبب دورها الذي ت�شارك فيه من
خالل نف�س «امل�سل�سل» م�ؤكدة �أنها ت�ستحق «الأو�سكار»
على �أدائها وقدراتها التمثيلية يف العمل.
وحول م�شاركتها يف الفيلم الإماراتي «�سفر ا�ضطراري»
تقول« :املخرج نا�رص التميمي ،والفنان الكبري
حبيب غلوم ،ا�شعر بال�سعادة الكبرية مل�شاركتي يف
هذا العمل ،و�أمتنى �أن �أكون على قدر امل�س�ؤولية التي
منحت يل».
وختمت طلبة« :بتمنى �أ�شارك يف �أدوار بكل الدول
العربية ،ب�س بال�ش �أمريكا عل�شان مبوظ�ش اللغة
الإنكليزية».

وائل رمضان يطرح شارة مسلسل
«ناس من ورق»
• نادين
جنيم

كاظم الساهر في جدة
�أط��ل «القي�رص» كاظم ال�ساهر
على جمهوره يف حفلة كبرية،
احت�ضنتها مدينة امللك عبد الله
االقت�صادية يف جدة ،بدعم من
الهيئة العامة للثقافة وتنظيم
« ،» 360liveو�شهدت احلفلة
اقبا ًال كبري ًا على التذاكر ،كونها
االطاللة الأولى له هناك ،فيما
حتت�ضن اخلرب احلفلة الثانية
له اليوم  19ابريل ،يف حني
ت�شهد ال�صاالت اخل����ضراء يف
العا�صمة الريا�ض ،اقامة حفله
الأخري غدا  20ابريل.
وهذه هي املرة الثالثة التي
يطل فيها القي�رص على جمهوره
يف ال�سعودية ،حيث كانت
االطاللة الأول له يف مهرجان
���س��وق ع��ك��اظ ب��ال��ط��ائ��ف ،يف
يوليو م��ن ال��ع��ام املا�ضي،
واحلفلة الثانية يف فرباير
العام احلايل� ،ضمن فعاليات
مهرجان �شتاء طنطورة بالعال،
أ�صداء كبرية.
وحققت �
ً
ومن املنتظر �أن ت�شهد جولة
قي�رص الغناء كاظم ال�ساهر -يف
جماهرييا؛
زخما
ال�سعودية-
ًّ
ً
ل�شعبيته ال��ع��ري�����ض��ة التي
يتمتع بها ،ومكانته الفنية
واملو�سيقية باعتباره واح ًدا
من �أهم جنوم الأغنية العربية.

• كاظم ال�ساهر

• مي ك�ساب

محمد محسن يقدم أغنية

«فارس بني شقيان»

بعد أغنيته مع مي كساب

ي�ستعد املطرب حممد حم�سن لت�سجيل �أغنية
جديدة حتمل ا�سم «فار�س بني �شقيان» الأ�سبوع
املقبل ،وهي من كلمات نور الدين حممد،
و�أحلان مديح حم�سن ،وتوزيع �أحمد نظمي،
وم��ن امل��ق��رر طرحها يف �ألبومه الغنائي
اجلديد ،املقرر طرحه قريبا.
وي�شارك حممد حم�سن الفنانة مي ك�ساب يف
فيديو كليب غنائي جديد بعنوان «�أ�صول
اللعبة» من كلمات ن�رص الدين ناجي،
و�أحل��ان �أحمد عمار ،وتوزيع �أ�سامة
الهندي ،و�إخراج حممد رفقي.
ي��ذك��ر �أن حممد حم�سن ���ش��ارك يف
مهرجان القلعة الدويل للمو�سيقى
والغناء الـ 27ال��ذي تنظمه دار
الأوبرا امل�رصية برئا�سة د.جمدي
�صابر و�أحيا حفلاً
ناجحا غنى
ً
فيه �أ�شهر �أغانيه.

طرح الفنان وائل رم�ضان،
عرب �صفحته ال�شخ�صية على
موقع التوا�صل االجتماعي
«ف��ي�����س ب������وك»��� ،ش��ارة
م�سل�سله اجلديد «نا�س من
ورق» ،املقرر عر�ضه يف
امل���اراث���ون الرم�ضاين
املقبل.
ي�شار �إلى �أن الأغنية
م���ن غ���ن���اء النجم
خلدون �سودان ،ومن
كلمات و�أحلان الفنان
وائل رم�ضان ،وتوزيع
احل�سيني،
�سعد
• وائل رم�ضان
وتقول كلماتها:
«ن��ا���س م��ن دف���ا ..م��ا بتعرف ج��ف��ا ..م��ن نبع
الوفا ..قطفو هاحلبق ..وجع هال�سنني ..لفو
باحلنني ..لنا�س من ورق».
وي�شارك يف م�سل�سل «نا�س من ورق» ،نخبة من جنوم
الدراما ال�سورية منهم� :سلمى امل�رصي ،وفايز قزق،
وجرج�س جبارة ،وروعة يا�سني ،و�أمانة وايل ،وجمال
العلي ،وعا�صم حواط ،ورنا الع�ضم ،ومعن عبد احلق،
ووالء عزام ،وطارق عبدو ،و�سوزانا الوز ،وعبد الرحمن
قويدر ،والطفل علي رم�ضان ،و�آخ��رون ،وهو من ت�أليف
�أ�سامة كوك�ش ،و�إخراج وائل رم�ضان.
وتدور �أحداث العمل يف اطار تراجيكوميدي و�سط بناء
ي�ضم  4عائالت رئي�سية ،مع �ضيف بطل يحل عليها يف
كل حلقة ،حيث نتعرف على ق�ص�ص ت�سرب �أغوار النف�س
الب�رشية وتتناول ق�ضايا حياتية.
يذكر �أن �آخ��ر �أعمال الفنان وائ��ل رم�ضان م�سل�سل
«عطر ال�شام  ،»3الذي عر�ض يف املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي ،و�شارك يف بطولته عدد من النجوم ،منهم:
�سلمي امل�رصي ،ونادين خوري ،وقا�سم ملحو ،وفاديا
خطاب ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف مروان قاووق ،و�إخراج
حممد زهري رجب.

• حممد حم�سن

يشوق جمهوره
مكسيم خليل
ّ

لـمسلسل «صانع األحالم»

نادين نجيم تشكر
جمهورها بـ ُ
«قبلة رقيقة»

وجهت الفنانة نادين ن�سيب جنيم ال�شكر جلمهورها ومتابعيها
على دعمهم امل�ستمر لها ،معربة عن �سعادتها بالتعليقات
االيجابية التي تتلقاها حول م�سل�سلها اجلديد «خم�سة ون�ص»
املقرر �أن تخو�ض فيه ال�سباق الرم�ضاين املقبل.
و���ش��ارك��ت «ن��ادي��ن» ع�بر ح�سابها الر�سمي على موقع
«ان�ستغرام» ،بفيديو عفوي لها ،ظهرت فيه وهي متنح
جمهورها قبلة رقيقة ،وعلقت عليه قائلة« :هيدي بو�سة
الكن� ،شكر ًا على حمبتكم ودعمكم الدائم� ،أنا عم �شوف كل
تعليقاتكم ومب�سوطة �أنكم ناطرين امل�سل�سل ان �شاء الله
يعجبكم».
ي�شار �إلى �أن م�سل�سل «خم�سة ون�ص» ،بطولة نادين ن�سيب
جنيم ،وق�صي خويل ،وكارين �سالمة ،ومعت�صم النهار ،وهو
من ت�أليف اميان �سعيد ،و�إخراج فيليب �أ�سمر ،و�إنتاج �صادق
ال�صباح.
يذكر �أن �آخر �أعمال نادين ن�سيب جنيم م�سل�سل «طريق»،
مع الفنان عابد فهد ،الذي عر�ض يف املاراثون الرم�ضاين
املا�ضي ،والعمل م�أخوذ عن رواية الكاتب الراحل جنيب
حمفوظ ،وهو من �إخراج ر�شا �رشبتجي.

إقبال كبير على حفل

• مي �سليم

�شارك النجم مك�سيم خليل جمهوره ،عرب ح�سابه
الر�سمي على «ان�ستغرام» ،الربومو الت�شويقي
مل�سل�سله اجلديد «�صانع الأحالم» ،الذي �سيخو�ض به
ال�سباق الرم�ضاين املقبل ،بجانب كوكبة من جنوم
الدراما يف الوطن العربي.
وظهر «مك�سيم» يف االعالن الذي خال من �أي كلمات،
وه��و مي�سك بكامريا يف ي��ده وي�سعى لر�صد بع�ض
الأ�شياء ،وعلق على الربومو وق��ال« :ان �شاء الله
حتبوه ونكون على قد امل�س�ؤولية بتقدمي �شيء جديد..
وبالتوفيق لكل امل�سل�سالت ولكل الأ�صدقاء والزمالء
خالل �شهر رم�ضان».
م�سل�سل «�صانع الأح�لام» ،بطولة مك�سيم خليل ،ومي
�سليم ،و�أروي جودة ،وجي�سي عبدو ،وطوين عي�سي،
وجهاد �سعد ،و�شادي مقر�ش ،وايلي ميرتي ،ورنا
ري�شة ،و�ساندي فرح ،وهو من ت�أليف ب�شار عبا�س،
ومن �إخراج حممد عبد العزيز.
ؤخرا ،يف بطولة م�سل�سل «كوما»،
و�شارك «مك�سيم» م� ً
مع كاري�س ب�شار ،و�صفاء �سلطان ،ودمية اجلندي،
ودمية بياعة ،وهو من ت�أليف جيهان اجلندي و�أحمد
ق�صار ،و�إخراج زهري قنوع وماهر �صليبي.
وكان �آخر �أعمال مك�سيم خليل الدرامية ،م�سل�سل
«�أهل الغرام» ،الذي عر�ض العام املا�ضي ،و�شارك
يف بطولته جمموعة كبرية من النجوم ،من بينهم:
جمال �سليمان ،و�سالفة معمار ،وب�سام كو�سا.

• مك�سيم خليل

