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ريهام عبد الحكيم
تغني تتر مسلسل «األزهر»

• محمد فراج

• ريهام عبداحلكيم

يتعاون املوزع املو�سيقي حممد الع�شي
مع املطربة ريهام عبد احلكيم يف ترت
م�سل�سل الر�سوم املتحركة ثالثي الأبعاد
«الأزه���ر» ومن ت�سجيل الأداء ال�صوتي
جلميع املمثلني امل�شاركني ،وقد قام
ب���الأداء ال�صوتي نخبة من الفنانني،
منهم عبد الرحمن �أبوزهرة و�أحمد ماهر
وحم�سن من�صور و�أ��شرف طلبة وعهدي
�صادق ومفيد عا�شور وحممد فراج ،ومن
ت�أليف حممد كمال ح�سن وم�صطفى زايد
والإخراج ال�صوتي ماهر حممود.
وي�أتي امل�سل�سل ا�ستكما ً
ال مل�سرية التعاون
بني �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا
والأزهر ال�رشيف ،منذ توقيع اتفاق تعاون
يف  ،2016ويهدف التعاون بني الطرفني
�إلى دعم االبتكار ون�رش مفهوم ريادة الأعمال
التكنولوجية بني طالب املعاهد الأزهرية
وجامعة الأزهر والتعليم االبداعي.
امل���وزع حممد الع�شي ق��دم العديد من
الأغ���اين الناجحة لكبار جن��وم الغناء
منهم �أنغام ،و�أ�صالة ،ومدحت �صالح،
وبلقي�س ،ونوال الزغبي ،وم�صطفى قمر،
وم�صطفى �أمني.

�أع��رب��ت النجمة م��ي عز
الدين عن �سعادتها البالغة
بنجاح الفنان ال�شاب �أمري
امل�رصي ،والذي ي�شاركها
بطولة م�سل�سلها اجلديد
بي�سة»،
«الربن�سي�سة
املقرر عر�ضه خالل �شهر
رم�ضان املقبل ،وذلك بعد
م�شاركته يف الفيلم العاملي
«املحارب العربي».
و���ش��ارك��ت م��ي ع��ز الدين
جمهورها ،عرب ح�سابها
الر�سمي على «ان�ستغرام»،
ب�صورة للمل�صق الدعائي
لفيلم «املحارب العربي»،
وع��ل��ق��ت ع��ل��ى ال�����ص��ورة
وق��ال��ت« :ف��خ��ورة ببطل
م�سل�سلي و�صديقي النجم
ال�شاب �أمري امل�رصي ،بجد
�رشفتنا ورافع را�سنا ،يا
رب �أ�شوفك �أجنح و�أجنح يا
رب وهتنور رم�ضان ال�سنة
دي ب����إذن ال��ل��ه ..النجم
امل�رصي العاملي ،فيلم
املحارب العربي».
ي��ذك��ر �أن م��ي ع��ز الدين
���س��ت��خ��و���ض امل���اراث���ون
الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل
«الربن�سي�سة بي�سة» من
بطولة �سو�سن بدر� ،إميان
ال�����س��ي��د ،حم��م��د �أن����ور،
�سليمان ع��ي��د ،وح�سام
داغر ،ومن ت�أليف م�صطفى
ع��م��ر وه��ا���ش��م ف����اروق،
و�إخراج �أكرم فريد.
وك��ان �آخ��ر �أعمال مي عز
الدين م�سل�سل «ر�سايل»،
مع املطرب خالد �سليم،
ورزان م��غ��رب��ي ،و�أحمد
حامت� ،أحمد خليل ،وعبد
الرحمن �أب��و زه��رة ،وهو
من ت�أليف حممد �سليمان
ع��ب��د امل���ال���ك ،و�إخ����راج
�إبراهيم فخر.

مي عز الدين
سعيدة
بنجاح بطل
«البرنسيسة
بيسة»

مفاجأة فنية لمصطفى قمر
وإيهاب توفيق

ك�شف النجم م�صطفى قمر ،عن ا�ستعداده لتقدمي مفاج�أة فنية مع النجم
ايهاب توفيق ،وذلك يف اطار م�ساعي جنوم الطرب خالل فرتة الت�سعينيات
للعودة جمد ًدا �إلى ال�ساحة الغنائية.
و�شارك «قمر» جمهوره ،عرب ح�سابه الر�سمي على موقع تبادل ال�صور
والفيديو «ان�ستغرام» ،ب�صورة ظهر من خاللها بجانب النجم ايهاب توفيق،
وعلق عليها قائال« :مع البوب و�سهرات فنية اليومني دول ومفاج�آت حلوة
باذن الله».
اجلدير بالذكر �أن م�صطفى قمر يعي�ش حالة من الن�شاط الفني ،فخالل
ال�ساعات املا�ضية �أعلن عن م�شاركته للنجمة ي�رسا يف عمل درامي جديد،
كما �أعلن منذ فرتة عن ا�ستعداده لتقدمي دويتو غنائي مع املطرب واملوزع
املو�سيقي حميد ال�شاعري ،حيث تربطهما عالقة �صداقة قوية منذ  30عاما،
كما يح�رض لعدد من الأغاين �سيطرحها خالل الفرتة املقبلة.

• أمير املصري
• مصطفى قمر وإيهاب توفيق

عمرو سعد يطرح البرومو الرسمي
لمسلسله «بركة»

• نيللي
كرمي

• مي عز الدين

ط��رح النجم عمرو �سعد ال�بروم��و الر�سمي
مل�سل�سله اجلديد «ب��رك��ة» ال��ذي يخو�ض به
ال�سباق الرم�ضاين املقبل ويعر�ض ب�شكل
ح�رصي على �شا�شة  ،CBCوذلك بعدما ك�شفت
القناة عن الربومو الأول خالل الأيام املا�ضية
مع بدء عمليات الدعاية.
م�سل�سل «بركة» بطولة عمرو �سعد وهالة �صدقي
وري��ا���ض اخل��ويل وه��ن��ادي مهنا وحممد لطفي
وكمال �أبو رية و�أنعام �سالو�سة وا�سالم جمال
وعبد الرحمن �أبو زهرة ورامي غيط وحممد �أبو
داوود و�أحمد جمال �سعيد و�أحمد حالوة وفتوج
�أحمد و�صربي عبد املنعم وم�صطفى دروي�ش
وجوليا ال�شوا�شي وعدد كبري من النجوم وت�أليف
حممد ال�شواف و�إخراج حممود كرمي وطارق رفعت
و�إنتاج �رشكة �سيرنجي.
تدور �أحداث امل�سل�سل حول «بركة» وهو �شخ�ص
ي�أتي من ال�صعيد مع وال��دت��ه ،ويعي�شان يف
القاهرة لكن مع مرور الوقت يبد�أ يف جمع املال
ومن هنا يتورط يف م�شاكل كثرية ب�سبب عثوره
على «كارت ميموري» يخ�ص عدد ًا من �أ�صحاب
النفوذ ،وال ي�سانده يف هذه امل�شاكل �إال والدته
وبنت اجلريان التي حتبه.

• عمرو سعد

نيللي كريم تعلق

على صورة محمد صالح
مع رامي مالك

ن�رشت الفنانة نيللي كرمي ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي
مبوقع تبادل ال�صور والفيديوهات «ان�ستغرام»،
�صورة للفنان العاملي رامي مالك مع حممد �صالح
جنم منتخب م�رص ونادي ليفربول الإنكليزي.
وعلقت عليها كاتبة« :رامي مالك مع حممد �صالح،
اثنني من امل�رصيني يف حفل جملة التامي لأكرث 100
�شخ�صية م�ؤثرة يف العامل».
يذكر �أن هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع بني رامي
مالك وحممد �صالح ،ونالت ال�صور اهتمام ًا كبري ًا
يف الأو�ساط الريا�ضية والفنية.

• جنوى
كرم

سميرة سعيد تحيي أولى حفالتها
بجولتها المغربية

• سميرة
سعيد

احييت �أول ام�����س الديفا
�سمرية �سعيد �أولى حفالتها
الغنائية �ضمن جولتها
امل���غ���رب���ي���ة ،وذل������ك يف
كازبالنكا ،ومن املقرر �أن
حتيي حفلها الثاين يوم 27
�أبريل احلايل يف طنجة ويوم
� 30أبريل يف مازاكان.
و�أجرت الديفا �سمرية �سعيد
ع���ددا م��ن ال�بروف��ات على
برنامج حفلها والذي ي�ضم
ع��ددا كبريا م��ن �أغنياتها
ال���ق���دمي���ة واحل���دي���ث���ة،
�إ�ضافة �إل��ى تقدميها عدد ًا
م��ن الأغ��ن��ي��ات باللغات
الأجنبية.
�آخ��ر �أع��م��ال الديفا كانت
�أغنيتها اجل��دي��دة «مدلع»
التي طرحتها على موقع
يوتيوب ،وهي �أغنية عراقية
من كلمات فرا�س احلبيب
و�أحلان علي �صابر وتوزيع
ومك�س حمب الراوي.
ؤخرا
وكانت �سمرية �سعيد م� ً
خ�ضعت جلل�سة ت�صوير
ج��دي��دة ،بعد�سة امل�صور
خ��ال��د ح���م���دي ،وظ��ه��رت
ب��إط�لال��ة خالبة بالأبي�ض
والأ�سود ،يف عودة �إلى �أيام
الزمن اجلميل ،و�شاركت
�سمرية �سعيد جمهورها
ب��ال�����ص��ور م��ن جل�سة
الت�صوير عرب ح�سابها
على «ان�ستغرام»،
ون��ال��ت ال�صور
�إع��ج��اب العديد
من جمهورها.

اللون «األخضر» ينهي خالف
نجوى كرم وخلود

تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،مقطع
فيديو ،ظهرت من خالله الفا�شين�ستا الكويتية
خلود ،والنجمة اللبنانية جنوى كرم يف �أحد
الأماكن.
ويبدو �أن خالف النجمتني قد انتهى ،حيث ظهرتا
�سويا يف املقطع وهما ترتديان مالب�س باللون
«الأخ�رض» ،وتقول خلود موجهة حديثها لنجوى
قائلة�« :أحبك كثريا ،وترد جنوى عليها قائلة:
و�أنا �أي�ضا �أحبك.
وث��ار خالف بني «خلود وجن��وى» خالل الفرتة
املا�ضية ،بعد �أن ظهرت الدكتورة خلود يف �أحد
الربامج احلوارية وحتدثت عن حفل جنوى كرم
بر�أ�س ال�سنة ،وال��ذي كان من املقرر احيا�ؤه
ب��الإم��ارات ،ولكنها غ�يرت وجهتها للكويت،

وك�شفت �أي�ضا عن الأجر الذي ح�صلت عليه يف هذا
احلفل.
وكان �آخر �أعمال جنوى كرم �أغنية «ملعون �أبو
الع�شق» ،من كلمات عامر لوند ،و�أحلان وتوزيع
علي ح�سون و«ما�سرتينغ» ج��و باروجيان،
والفيديو كليب �إخراج وليد نا�صيف.
وت�ستعد �أي�ضا النجمة جنوى كرم لطرح عمل
غنائي جديد بعنوان «كتري حلو» خالل الفرتة
املقبلة ،وه��و من كلمات و�أحل��ان عماد �شم�س
الدين وتوزيع هادي �رشارة.
ي�شار �إلى �أن �آخر �أعمال جنوى كرم كان �أغنية
«الليلة ليلتنا» ،التي طرحتها ع�بر قناتها
الر�سمية على موقع «يوتيوب» ،وتولى �إخراجها
ابن �شقيقها كرم نقوال كرم.

