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أحمد فهمي وهنا الزاهد يصوران
«الواد سيد الشحات» حتى آخر رمضان

• �أحمد فهمي

• هنا الزاهد

• يا�سمني عبدالعزيز

متهمة بقتل لواء

شرطة في مسلسل

يوا�صل النجم �أحمد فهمي ت�صوير حلقات م�سل�سله
اجلديد «الواد �سيد ال�شحات» ب�شكل مكثف يومي ًا
وب��دون اج��ازات ،ال�سيما �أن��ه انتهى من ت�صوير
 21حلقة يف العمل ،وم��ن املقرر �أن ي�ستمر يف
ت�صوير باقي احللقات حتى الأيام الأخرية من �شهر
رم�ضان.
وانتهى �أحمد فهمي �أول من �أم�س ال�سبت من ت�صوير
م�شاهد حلقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي
والتي تظهر ك�ضيفة �رشف يف العمل ،ومت ت�صوير
امل�شاهد على مدار يومني اخلمي�س وال�سبت ،وذلك
داخل ديكور �أحد الفيالت ،وي�ستكمل ت�صوير باقي
احللقات التي ت�شهد ظهور عدد �آخر من النجوم
ك�ضيوف �رشف.
«الواد �سيد ال�شحات» ت�أليف م�صطفى �صقر وحممد
عز وكرمي يو�سف وابراهيم خطاب واخراح �أحمد
اجلندي ومن �إنتاج �رشكة �سيرنجي ،وي�شاركه
البطولة هنا الزاهد وحممد عبد الرحمن «توتا»
�إ�ضافة �إلى ظهور عدد من النجوم ك�ضيوف �رشف
منهم �أكرم ح�سني ،بيومي ف�ؤاد ،حميد ال�شاعري،
حممد ثروت� ،أحمد فتحي و�آخرون.

«آلخر نفس»

توا�صل الفنانة يا�سمني عبد
العزيز ت�صوير م�شاهدها يف
م�سل�سل «لآخ��ر نف�س» ،الذي
ت��ن��اف�����س ب���ه يف امل���اراث���ون
الرم�ضاين املقبل ،حيث جت�سد
�شخ�صية مهند�سة معمارية تدعي
«�سلمى» تفقد زوج��ه��ا فتحي
عبد الوهاب خ�لال الأح��داث،
وتظل يا�سمني ط��وال احللقات
تبحث ع��ن ح��ل الأل��غ��از التي
تتعر�ض لها ،وتتوالى الأحداث
حتى تتهم يف ق�ضية قتل لواء
�رشطة ويج�سده الفنان م�صطفى
ح�شي�ش وتدخل ال�سجن حتى
يتم التحقيق معها.
وانتهى خم��رج العمل ح�سام
علي من ت�صوير عدة �أ�سابيع
من �أح��داث امل�سل�سل ،ويكثف
الت�صوير حالي ًا من �أجل االنتهاء
منه ،خا�صة �أن امل�سل�سل يحتوي
على ديكورات خمتلفة ،وهو ما
يجعل تفا�صيل العمل كثرية،
ال�سيما �أن العمل تدور �أحداثه
يف اطار الت�شويق واالثارة.
م�سل�سل «لآخر نف�س» ت�أليف �أمني
جمال وعبد الله ح�سن وطارق
الكا�شف ،و�إخ��راج ح�سام علي
و�إنتاج �رشكة �سيرنجي وبطولة
يا�سمني عبد العزيز ،فتحي
عبد ال��وه��اب� ،أح��م��د �صالح
ح�سني� ،أحمد العو�ضي ،ايهاب
فهمي ،حممد عز ،ثراء جبيل،
�أحمد كمال ،حازم ايهاب ،مراد
مكرم ،هند عبد احلليم ،هبة
عبد الغني ،عواطف حلمي،
م�صطفى ح�شي�ش.

رغدة تتعرض لوعكة صحية
 ...وبسمة تطلب من جمهورها الدعاء لها
�شاركت االعالمية ب�سمة وهبة جمهورها ،عرب ح�سابها الر�سمي على موقع
«ان�ستغرام» ،ب�صورة من برناجمها اجلديد «�شيخ احلارة» ،الذي �ستخو�ض
به املو�سم الرم�ضاين املقبل عرب احدى الف�ضائيات ،وظهرت من خاللها
بجانب النجمة الكبرية «رغدة».
وطالبت «ب�سمة» ،من خ�لال تعليقها على ال�صورة اجلمهور بالدعاء
لـ«رغدة» ،بعد �أن �أملت بها وعكة �صحية �شديدة.
وقالت ب�سمة وهبة�« :ألف �سالمة عليكي وربنا يقومك بال�سالمة ..برجاء
الدعاء للفنانة رغدة التي �أ�صيبت بوعكة �صحية حتتاج الدعاء� ..سالمتك
من الآه ..والله يا جماعة ما جيت جنبها دانا حتى دلعتها يف احللقة لأنها
كانت تعبانة و�صعبت عليا».
وتداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي،
خ�لال ال�ساعات املا�ضية ،عد ًدا
• مايا دياب
من ال�صور للنجمة رغ��دة ب�أحد
عيادات القلب وبجانبها �أحد
الأطباء ،الذي ينظر يف نتيجة
ال��ف��ح��و���ص��ات الطبية التي
�أجرتها.
اجلدير بالذكر �أن �آخر �أعمال
رغدة ،كان م�سل�سل «ال�ضاهر»
مع النجم حممد ف�ؤاد ،والذي
ك���ان م���ن امل���ق���رر طرحه
خ�لال الفرتة املا�ضية،
وت�أجل بقرار من اجلهة
املنتجة له.

أنغام تتألق في حفل شم النسيم بدار األوبرا
بمصاحبة المايسترو هاني فرحات
• رغدة وب�سمة وهبة

�أحيت املطربة �أنغام حفال غنائيا ناجحا
يف دار الأوبرا ،حيث بد�أت احلفل ب�أغنية
«حالة خا�صة ج��دا» ،وحر�صت على
تقدمي ال�شكر للماي�سرتو هاين فرحات
لتحمله تكاليف التجهيزات الفنية من
معدات ال�صوت واال�ضاءة ،باال�ضافة �إلى
�أجور الفنانني امل�شاركني يف �أورك�سرتا
احلفل.
وق��رر ه��اين فرحات �أن تكون اي��رادات
احلفل بالكامل ل�صالح �صندوق متويل
ن�شاط وم�رشوعات الأوبرا.

منة فضالي :دوري

في «قيد عائلي» صعب

وجهت الفنانة منة ف�ضايل ر�سالة حب جلمهورها وفريق عمل م�سل�سل
«قيد عائلي» ،وذلك عرب �صفحتها ال�شخ�صية على موقع التوا�صل
االجتماعي ال�شهري «في�سبوك».
وكتبت «ف�ضايل» عرب �صفحتها قائلة« :م�ش عارفة �أقول ايه بجد كلمة �شكرا
قليلة على اللي جوايا ب�س احلقيقي ان فعال تعبت يف الدور
ده ،وحاولت �أنه يطلع كده على قد ما �أقدر �شكرا لكالمكم اجلميل ،ودعمكم
ليا ،واح�سا�سي بامل�س�ؤولية طول الوقت».
وتابعت�« :شكرا �أ�ستاذي تامر حمزة بجد �شكرا لكل الأ�صدقاء والفانز،
�شكرا �صاحبي ايهاب فهمي اننا عاملني �شغل �صعب �شكرا حممد جناتي
�صديقي».
ويذكر �أن «قيد عائلي» بطولة �صالح عبدالله ،عزت العاليلي ،مريفت
�أمني ،بو�سي� ،سيمون ،دنيا عبدالعزيز ،حممد حممود عبدالعزيز،
حممد ريا�ض ،رمي البارودي ،دينا ف�ؤاد ،مريهان ح�سني ،رامي وحيد،
مرينا وليد ،حممد عز ،كارولني عزمي ،مهند ح�سني ،كرمي عبداخلالق،
غفران ،وعدد كبري من الفنانني ،ت�أليف حممد رجاء� ،إنتاج �رشكة فنون
م�رص� ،إخراج تامر حمزة.

•منة ف�ضايل

مايا دياب تكشف عن «ربع ساعة»
بمشاركة عصام كاريكا
ن�رشت الفنانة مايا دي��اب ،عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع تبادل ال�صور والفيديو
على موقع «ان�ستغرام» ،مقطع فيديو من
برناجمها «هيك منغني» ،وح��ل خ�لال هذه
احللقة امل��ط��رب وامللحن ع�صام كاريكا،
وطالبته بالك�شف عن جزء �صغري من �أغنيتهما
اجلديدة «ربع �ساعة» التي قام بكتابة كلماتها
�أحمد �رشيف وحلنها ع�صام كاريكا ،ومت االنتهاء
من ت�صويرها بطريقة الفيديو كليب ومن املتوقع
طرحها خالل الفرتة املقبلة.
وقالت «مايا» يف املقطع« :ع�صام بامكاين �أن
ريا ب�أنك قمت بعمل
ربا �صغ ً
�أخرب اجلمهور خ ً
�أغنية جديدة يل بعنوان «ربع �ساعة» ،فمن
ريا منها»،
املمكن �أن نقدم لهم جزءا �صغ ً
وتقول كلمات الأغنية «ملا قالوا يف ربع
�ساعة رم�شك دوب قلوب ،قولت ال دي �أكيد
ا�شاعة وقولت �أجي عل�شان �أ�شوف».
يذكر �أن �آخر �أعمال املطربة مايا دياب
�أغنية «حبيبي يا ن��ور ال��ع�ين» ،التي
حظيت ب��رد فعل كبري بعد طرحها،
وخا�صة �أنها احدى �أغنيات اله�ضبة عمرو
دياب.

ياسمين عبد العزيز

• ع�صام كاريكا

وقدمت �أن��غ��ام باحلفل �أي�ضا نحو 20
�أغنية وه��ي« :حالة خا�صة ج��دا» و«يا
ريتك فاهمني» «بني البنني» و«�أهي جات»
و«ال دبلت» «هتقول لربنا ايه» «حبايبنا»
«هدنة» و«�أ�ساميك الكترية» و«بتو�صفني
بتك�سفني» و«اجت��اه واح��د» «وحدانية»
و«بقول ن�سياك» و«� 100صورة» و«بخاف
افرح» «عرفها بيا» و«اكتبلك تعهد» «حتة
ناق�صة» و«�سيدي و�صالك» و�سط حالة
تفاعل كبرية مع اجلمهور الذي امتلأ به
امل�رسح الكبري بدار الأوبرا.

