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بعد غياب أكثر من ست سنوات

منة شلبي تشعل فضول معجبيها
بجلسة تصوير جديدة

صوفيا المريخ تعود إلى الساحة الفنية
عادت الفنانة املغربية �صوفيا املريخ للواجهة من خالل طرحها
لأغنيتها اجلديدة بعنوان «حتت النظر» باللهجة امل�رصية ،وذلك
بعد �أكرث من � 6سنوات من �إعالنها خرب االعتزال.
املريخ فاج�أت متابعيها عرب ح�سابها اخلا�ص مبوقع ال�صور
والفيديوهات «ان�ستغرام» ،بطرحها للأغنية» ،التي �أعجب بها
اجلمهور والذي عرب عنها من خالل التعليقات التي انهالت فور
م�شاركتها مقطع ًا من الأغنية.
�أغنية «حتت النظر» �أنتجت �سنة  ،2011ح�سب تقارير �إعالمية
قبل اتخاذ الفنانة �صوفيا املريخ قرار االعتزال والتفرغ حلياتها
اخلا�صة والعائلية ،كما �أن العمل الفني مل ي�سبق �أن عر�ض على
القنوات الف�ضائية العربية بح�سب تعاقدات والتزامات الفنانة مع
ال�رشكات التي كانت ت�رشف على �إنتاج �أعمالها ،قبل �أن تت�صدر
من�صات التوا�صل االجتماعي خالل اليومني الأخريين ،رغم مرور 8
�سنوات عليها.
وحر�صت �صوفيا منذ زواجها من رجل �أعمال مغربي على التفرغ
حلياتها الزوجية على الرغم من جناحها يف الوطن العربي
وا�شتهارها ب�أغاين ما زالت يف ذاكرة اجلمهور مثل « كلمة حب»،
«منوت عليك» ،و«بحب فيك» .من بينها �أغنية «امر�أة تهواك» ،والتي
�صورت «الفيديو كليب» اخلا�ص بها بفرن�سا.
ومنذ زواجها حتر�ص املريخ على �إخفاء �صور وهوية زوجها ،
وتكتفي فقط بن�رش �صور من زفافها �إلى جانب والدها الراحل والذي
ت�ستذكره دوما بعبارات م�ؤثرة.
بعد �أربع �سنوات ،اختارت الفنانة �صوفيا املريخ �أن تكون عودتها
�إلى الأ�ضواء من خالل الإعالن عن افتتاحها مركز ًا للتجميل والتدليك
بالرباط .عرب تطبيق ال�صور والفيديوهات «�إن�ستغرام» مبدينة
الرباط� .إذ ن�رشت �صور ًا لعدد من الأجهزة واملنتجات التي يحتوي
عليها والتي �سيتم االعتماد عليها يف تقدمي خدمات للزبائن.
ملع جنم الفنانة �صوفيا املريخ عام  2003يف الن�سخة الأولى من
ٍ
أغنيات وفيديو
مقدمةً �
برنامح �ستار �أكادميي لتدخل ال�ساحة الفن ّية ّ
ٍ
كليبات ناجحة.
�إال �أن �صوفيا املريخ فاج�أت جمهورها ب�إعالن خرب اعتزالها عام
للتفرغ لعائلتها.
 2013بعد زواجها من رجل �أعمال مغربي
ّ
يذكر �أن �أن�شطة الفنانة املعتزلة �صوفيا املريخ ،تقت�رص ومنذ
اعتزالها الفني قبل ثماين �سنوات على املبادرات الإن�سانية والأعمال
الهادفة اخلريية ،بح�سب بع�ض ال�صور التي تن�رشها على ح�سابها
اخلا�ص عرب تطبيق «الأن�ستغرام».

• منة شلبي

• صوفيا املريخ

تامر هجرس يحتفل بحصول
ابنته على الثانوية العامة

تارا عماد

تشارك في فيلم

وكان الفنان تامر
احتفل الفنان تامر هجر�س
هجر�س قد ن�رش
اول ام�س الثالثاء مع عائلته
خالل الفرتة
بح�صول ابنته الكربى متارا
ا ملا �ضية
هجر�س على الثانوية،
������ص�����ورا
يف حفل �أقيم مبدينة زايد
جت���م���ع���ه
مبحافظة اجليزة.
و عا ئلته
اب��ن��ة ت��ام��ر هجر�س
التي لفتت
والتي تبلغ من العمر
الأن���ظ���ار لها
 17ع��ام��ا ،اهتم
ب�������ش���دة ،وق���د
بظهورها الكثري
ح���ر����ص ك���ل من
م��ن املعجبني،
ال���ف���ن���ان �أح��م��د
خ�صو�صا مع ن�رش
حامت بتهنئة ابنة
وال��ده��ا ال�صور
• تامر هجرس وابنته
تامر هجر�س على
التي جتمعه معها
التخرج ،وكذلك الفنانة عبري �صربي،
وعائلتهما.
ون�رش الفنان تامر هجر�س عرب ح�سابه والتي علقت على «ان�ستغرام» وقالت:
على «ان�ستغرام» جمموعة من ال�صور «مربوك يا تيمو».
التي جتمعه مع عائلته احتفاال بتخرج اجلدير بالذكر ان الفنان تامر هجر�س قد
ابنته متارا ،وعلق على ال�صور قائال� :شارك خ�لال مو�سم رم�ضان املا�ضي يف
«لدي اعتزاز كبري يف قلبي كلما �أنظر م�سل�سل «ب��دل احل��دوت��ة  »3والذي
�إليك ،كل يوم من حياتك و�أن��ا �أراقب ق��ام��ت ببطولته دن��ي��ا �سمري
كيف �أ�صبحت ال�شخ�ص الذي انت عليه ،غ��امن،و���ش��ي��م��اء �سيف،
من قوة وحكمة ولطف و�إميان ،ولديك وع��م��رو وه��ب��ة ،وحممد
كل ما يجعلني فخورا و�سعيدا ،يوم �سالم ،وبيومي ف�ؤاد،
والدتك كنت مت�سكني ب�إ�صبعي يف يدك ،وي�����س�را ال���ل���وزي ،
ثم الآن بعد  17عاما ا�صبحت يتم�سكني وه�������ش���ام م���اج���د،
قلبي ،الله يحميك ويوجهك �إلى كل خري والعمل م��ن ت�أليف
يف احلياة ،احلمد الله ،متارا تامر كمال �أمي��ن وت��ار و�إخ��راج
خالد احللفاوي.
هجر�س �أحبك»

«الفيل األزرق  »2المقرر طرحه
في عيد األضحى

ت�شارك الفنانة ال�شابة تارا عماد
يف فيلم «الفيل الأزرق »2بطولة
النجم ك��رمي عبد العزيز ،املقرر
طرحه بدور العر�ض ال�سينمائي يف
مو�سم عيد الأ�ضحى املقبل ،من �إنتاج
�رشكة �سيرنجي ،حيث
جت�����س��د �شخ�صية
تدعي «مريميد»
���ض��م��ن �أح����داث
الفيلم ،والذي
يتوقع اجلميع
ل����ه ال���ن���ج���اح
واالي������������رادات
العالية ،خا�صة
م������ع ت����واج����د
ع����دد ك��ب�ير من
النجوم ،ف�ضال
عن جناح اجلزء
الأول الذي حقق
�إيرادات و�صلت
لـ  32مليون ًا
عام .2014
الفيلم يجمع
ع������دد كبري
م���ن ال��ن��ج��وم
وجمموعة من �ضيوف
ال�رشف ومنهم ظافر
ال��ع��اب��دي��ن و�إي�����اد
ن�صار واالعالمية ا�سما
�رشيف منري ،و�أحمد
خالد �صالح وغريهم،
كما يعد الفيلم ا�ستثمار ًا
لنجاح اجلزء الأول ،عن
رواي��ة بنف�س اال�سم للكاتب
�أحمد مراد ،الذي كتب ال�سيناريو
واحلوار للجز�أين .
يذكر �أن اجلزء الثاين من «الفيل
الأزرق» ي�ضم نف�س فريق عمل
اجلزء الأول ،ويف مقدمتهم املخرج
مروان حامد وامل�ؤلف �أحمد مراد،
م��ع النجمني ك��رمي عبد العزيز
ونيللي كرمي ،وتن�ضم لهم النجمة
هند �صربي يف اجل��زء ال��ث��اين كما
يظهر الفنان �إياد ن�صار ك�ضيف �رشف
ويج�سد �شخ�صية مهمة يف الفيلم ،من
�إنتاج �رشكة «�سيرنجي فيلمز».

• تارا عماد

�أ�شعلت النجمة امل�رصية منة
�شلبي ح�يرة جمهورها ،حول
م�س�ألة زواجها قريبا ،بعدما
ن�رشت ع��ددا من ال�صور لنف�سها
بف�ستان زفاف �أبي�ض على �صفحتها
اخلا�صة مبوقع «�إن�ستغرام».
وكانت ال�صور ومقطع الفيديو
امل��ط��روح�ين على �صفحتها،
جزءا من جل�سة ت�صوير ملجلة
«�إجن���م���ا ���س��ت��ار» ،وهي
�إحدى ال�صحف الكبرية
يف ال�����ش�رق الأو����س���ط
لأخبار وحمادثات عامل
املو�ضة والنجوم.
وطبقا لتقرير ن�رشته
املجلة على موقعها
الإل���ك�ت�روين ،و�صف
«منة �شلبي» ب�أنها امر�أة
للغاية،
متوا�ضعة
تتمتع بخجل كبري من
الكامريا ،على عك�س ما
تظهر يف معظم �أدوارها،
لكن مبجرد التعود على
الأج������واء م��ن حولها،
ت��ت��ح��ول �إل���ى �صديقة
مقربة من الكامريا،
وتتعامل معها
ك��ن��ج��م��ة لها
�ش�أنها.

وبعد جل�سة الت�صوير �أجابت منة،
خالل حوارها �إلى املجلة ،عن كونها
�شخ�صية م�شهورة قائلة�« :أن تكون
م�شهورا يعني �أنك يجب �أن تكون �أكرث
ً
م�س�ؤولية ،عليك �أن تهتم بكل خطوة
وك��ل كلمة ،وق��د يكون ذل��ك عبئا يف
بع�ض الأحيان ،لكنني �أعتقد �أنه ميكنك
�إن�شاء م�ساحة �شخ�صية خا�صة بك،
وعلى النا�س احرتام ذلك».
و�أ�ضافت منة�« :أنا فخورة مبا حققته،
لكنني ما زل��ت مل �أخترب العديد من
الأ�شياء التي �أريد ا�ستك�شافها ،ومل �أجنز
الكثري من امل�رشوعات التي �أريد القيام
بها ،ولأكون �صادقة ف�أنا فخورة مبا
حققته يف �سن مبكرة ،و�سعيدة بتنوع
الأدوار التي لعبتها ،والتي يتذكرها
اجلمهور ب�شكل منفرد».
وعن احلب وال��زواج قالت منة �إنها ال
ت�ستبعد احلب �أو الزواج يف امل�ستقبل،
لكن �أولوياتها يف الوقت احلايل هي
عملها� ،أما عند مناق�شة ما تبحث عنه
يف رجل �أحالمها ،فاعرتفت ب�أن فكرتها
عن «الرجل املثايل» قد تغريت جذريا
مع منوها ون�ضجها.
و�أ�ضافت« :كنت �أعتقد �أن هناك �شيئا مثل
الرجل املثايل ،ومن الطبيعي �أن تكون
الفتاة حاملة بالطبع ،لكن يف نهاية
املطاف ،هي لي�ست معادلة ريا�ضية،
�أنا ال �أ�ؤم��ن بالكمال ،وال �أحد ميكنه
�إدراك الكمال ،والآن �أعتقد �أن بع�ض
الأ�شخا�ص من ذوي ال�صفات املختلفة،
ميكنهم التوا�صل وال�تراب��ط ،بينما
ال ي�ستطيع البع�ض».

كارول سماحة تكشف موعد

طرح أغنيتها الجديدة

• كارين
رزق الله

ك�شفت النجمة اللبنانية ،كارول
�سماحة ع��ن م��وع��د ط��رح �أغنيتها
اجلديدة باللهجة امل�رصية ،دون �أن
تك�شف عن تفا�صيلها.
ون����شرت «ك������ارول» ع�بر ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع التدوينات الق�صرية
«ت��وي�تر»� ،صورة جديدة لها ،وعلقت
عليها قائلة�« :آخر هذا ال�شهر ان �شاء الله
ترقبوا �أغنيتي امل�رصية اجلديدة».
وت�ستعد النجمة كارول �سماحة ،لإحياء
حفل افتتاح فعاليات «مهرجان موازين
�إيقاعات العامل» ،يف املغرب ،وذلك يوم

اجلمعة  21يونيو احلايل.
وط��رح��ت النجمة اللبنانية ك��ارول
�سماحة ،حديثًا� ،أغنيتها اجلديدة على
طريقة الفيديو كليب با�سم «نعم� ..أنا
املطلقة» ،عرب قناتها الر�سمية على
يوتيوب ،من �أحل��ان وتوزيع مي�شال
فا�ضل ،وميك�س �إدوارد مونييه.
كما �أطلقت الفنانة ك��ارول �سماحة
ؤخ��را فيديو كليب �أغنية «مربوك
م��� ً
لقلبي» ،عرب قناتها الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،وهي من كلمات
�سليم ع�ساف و�أحلان بالل الزين.

كارين رزق اهلل في ديو غنائي جديد
مع شربل زيادة
بخطوة عفوية ن�رش كل من املمثل�رشبل زياد ة واملمثلةكارين
رزق الله �صورا جديدة جمعت بينهما اثناء وجودهما ب�أحد
االماكن ليقدما ديو غنائيا معا.
وعلقت كارين ممازحة« :هيك غنينا وانطلقنا بديو فظيع
 ...ف�ضي املطعم بثواين».
وعلق �رشبل« :ديو جديد انا وكارين رزق الله بعنوان»�سكر

• كارول
سماحة

دينيك واه��روب باجريك»  ،ولعنا اجلو وه�شلنا النا�س من املطعم،
وختموا بال�شمع الأحمر .ب�س قررنا انه �شو ما �صار رح من منكمل م�شوارنا
الفني باللي بقيوا اللي بيحبذ هالدويو يدعمنا ب�شي جملة حلوة هون
وع�صفحة كارين ...تنبعتلوا الغنية».
يذكر ان �رشبل وكارين اجتمعا هذا العام من خالل م�سل�سل «انتي مني»
الذي حقق جناحا كبريا.

