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رئيس المسرح القومي يستعين
بعفاف شعيب بد ً
ال من رغدة
في مسرحية هوالكو

• عفاف شعيب

• رغدة

• أحمد شاكر

هيفاء وهبي تشارك أحمد الفيشاوي فيلم «عقد الخواجة»

ا�ستقر الفنان �أحمد �شاكر ،رئي�س
امل�رسح القومي ،على الفنانة
ع��ف��اف �شعيب؛ لتقدم البطولة
الن�سائية يف م�رسحية «هوالكو»
التي يقوم ب�إنتاجها.
و�ست�شارك عفاف �شعيب يف بطولة
العر�ض امل�رسحي بجانب جمموعة
كبرية من جنوم امل�رسح القومي،
من بينهم الفنان �أ�رشف عبدالغفور،
�أمين ال�شيوي ،وغريهما الكثريون
من جنوم امل�رسح القومي.
وكان من املقرر �أن تقدم الفنانة
رغدة دور الفنانة عفاف �شعيب،
ولكن رغدة اعتذرت م�ؤخر ًا عن هذا
العمل؛ ب�سبب تعر�ضها لظروف
�صحية �ستمنعها من تقدمي هذا
العمل ال�����ش��اق ،ال���ذي �سي�ؤثر
على حالتها ال�صحية بال�سلب،
خ�صو�ص ًا �أن الأط��ب��اء طالبوها
بالراحة التامة.
وكان من املقرر �أن يقدم هذا العمل
امل�رسحي الفنان الراحل فاروق
الفي�شاوي ،ولكنه اعتذر �أي�ض ًا،
ور�شح له الفنان عزت العاليلي،
واعتذر �أي�ض ًا ،ويف نهاية املطاف؛
ا���س��ت��ق��ر امل��خ��رج ال��ك��ب�ير جالل
ال����شرق��اوي على الفنان �أ��شرف
عبدالغفور ليكون بط ًال لهذا العمل
امل�رسحي ،ال��ذي �أع��ده الكاتب
فاروق جويدة.
و�سوف يبد�أ �أبطال امل�رسحية،
خالل الأيام املقبلة ،يف الربوفات
اخلا�صة بالعمل ،ليتم عر�ض
امل�رسحية خ�لال �شهر �أكتوبر
امل��ق��ب��ل ،بعد ان��ت��ه��اء مهرجان
امل�رسح التجريبي ،وافتتاح مو�سم
ال�شتاء امل�رسحي.
ي�شار �إلى �أن الفنانة رغدة قد ن�رش
لها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
جمموعة كبرية من ال�صور داخل
�أح��د م��راك��ز الأ���ش��ع��ة ،وت���ردد �أن
حالتها ال�صحية يف خطر ،ولكنها
نفت كل ما تردد.

نداء شرارة تأخذ رأي الجمهور
في «بعدو عطرك»
ن�رشت الفنانة ن��داء �رشارة
مقطع فيديو لها وهي تغني
�أغنيتها التي � ّألفتها بنف�سها
«بعدو عطرك» ،وا�ستطلعت
م��ن خ�لال��ه ر�أي اجلمهور
بالأغنية.
وعلّقت ن��داء على الفيديو
ق��ائ��ل��ة« :ح��ل��و ت��ك��ون قاعد
وتكتب كوبليه جديد لإحدى
�أغ��ان��ي��ك �أن���ا اخ�ت�رت بعدو
عطرك ،وكتبت هاد الكوبليه
اجلديد بتمنى يعجبكم».
ا�ضافت« :قا�سي وياريتني ما
عرفتو ،يوم الكانت �أحالمي
• نداء شرارة
انت ،طلعت وهم وريتني ما
حلمت� ،شو يلي تغري وح�سيتو ،بت�س�ألني معقوله ما عرفت،
انت ما فيك تكون منيح ،مفكر حالك طبيعي و�رصيح ،لو على
الفرقة قلبي بيبقى ،حلالو وال كل هالتجريح ،للعلم وب�س
بدي اتزكرلك �شي ،حتى عطرك بيجرح متلك،
تقلك �شي ،ما ّ
�صعب الغلط يبقى �صحيح».
وختمت« :تقييمكم ر�أيكم بهمني حبايبي ،بعدو عطرك..
�أغنية من كلماتي� ،أحلان غارو كليكيان ،توزيع جان ماري
ريا�شي».

و�سبق �أن اث��ار وزي��ري �ضجة هائلة يف
�أكد حممد وزيري مدير �أعمال هيفاء
�شهر �أغ�سط�س بعد �إعالن ا�ستقالته من
وهبي ال�سابق واملر�شح دائما للقب
مهمة �إدارة �أعمال هيفاء وهبي ب�سبب
زوجها ،ت�صديه لإنتاج فيلمها الأول
تعر�ضه مل�ضايقات و�صلت حد ال�سب
«عقد اخلواجة» ،ون�رش عرب ح�سابه
والقذف ،وقام ب�إغالق كل ح�ساباته
مبوقع �إن�ستغرام �أول �صورة جتمع
املعروفة على م��واق��ع التوا�صل
املطربة اللبنانية ببطلي الفيلم
االجتماعي و�إن�شاء ح�ساب جديد
�أحمد الفي�شاوي و�أحمد داود ،مع
وخ��ا���ص على م��وق��ع �إن�ستغرام
املخرج حممد حماقي الذي يخو�ض
تتابعه هيفاء ،بعدما تعر�ض
جتربته ال�سينمائية الأولى،
لهجوم قا�س من جمهور املطربة
بينما غاب النجم ال�سوري
اللبنانية ب�سبب غيابها عن �أغلب
با�سل اخلياط عن اللقاء
احلفالت واملهرجانات الفنية وتعطل
رغم الإع�لان عن التعاقد
• باسل خياط
م�رشوعاتها الدرامية ،وهو ما اعتربه
معه على بطولة العمل.
وزي���ري و���ص��ف الفيلم
�إهانة قا�سية خا�صة و�أن االتهامات
طالت عائلته.
امل��ن��ت��ظ��ر ب���ـ «طفله
وزيري تقدم باال�ستقالة
الأول» وع��ل��ق على
ع�بر ح�����س��اب��ه اجل��دي��د
�صورة جتمعه بهيفاء
مبوقع �إن�ستغرام �ضمن
وهبي و�أب��ط��ال الفيلم
ر���س��ال��ة خ��ا���ص��ة �إل��ى
وخمرجه قائال :طفلي
هيفاء وهبي �أ��صر �أن
الأول ف��ي��ل��م «عقد
يفتتحها بجملة «هيفاء
اخلواجه» #هيفاء_
وه���ب���ي #احمد_
حبيبتي» و�أ�شار فيها
الفي�شاوي #احمد_
�إلى �أن موافقته على
القيام مبهمة �إدارة
داود واملخرج حممد
• أحمد الفيشاوي
حماقي.
�أعمالها كانت من
�أجلها فقط ،و�أنه
كما ن�رش �صورة �أخرى
جتمعه بهيفاء وهبي وم�ؤلفي الفيلم مل يعمل �سابقا مديرا لأعمال �أي
وعلق عليها قائال« :الرجالة اجلامدة فنان.
اوي ت�سلم ايديكوا م�ؤلفني الفيلم «امني وحر�ص على تو�ضيح �أنه يعمل
جمال -حممد اب��و ال�سعد» ناق�ص �رشيف ب�إدارة �أعمال هيفاء وهبي دون
ي�رسي املرة اجلاية #عقد_اخلواجة» و�أكد �أن يتقا�ضى مقاب ً
ال مادي ًا ،من
�أنه ت�سلم الن�سخة النهائية من ال�سيناريو يف �أج��ل حبه لها وحر�صه على
م�صلحتها.
�إ�شارة لقرب الت�صوير.
يذكر �أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تعود �إلى و�أ���ش��ار �إل���ى �أن���ه يحب �أن
ال�سينما امل�رصية بعد غياب � 5سنوات منذ �آخر ي��راه��ا ن��اج��ح��ة دائ��م��ا وال
عمل قدمته مع النجم با�سم �سمرة فيلم «حالوة يقبل �أن تتعر�ض للهجوم
روح» عام  ،2014و�أعلنت �سابقا تعاقد ال�رشكة من جمهورها ب�سببه ،وال
املنتجة لفيلم «عقد اخلواجة» مع ثالثة جنوم ي�ستطيع ال�صمود �أمام ما
لي�شاركوها البطولة وهم �أحمد الفي�شاوي وبا�سل يقال له وم��ا يتلقاه من
خياط و�أح��م��د داود ،وتقرر ان يتم البدء يف تقييم حول عمل هو لي�س
الت�صوير بعد �أ�سبوعني فقط ،حتى يتمكن �أبطاله مهنته يف الأ�سا�س ،ف�ضال
من التفرغ بعدها للم�شاركة يف ماراثون دراما عن الإهانة التي تعر�ض
رم�ضان  ،2020ولكن ح�سب ال�صور املن�شورة لها هو وعائلته.
يبدو �أن با�سل مل ين�ضم ر�سميا لأبطال الفيلم حتى و�أعلن وزيري ا�ستقالته
ر���س��م��ي��ا م���ن �إدارة
اللحظة.
الفيلم ينتمي لت�صنيف الإثارة والغمو�ض والأك�شن� ،أعمالها و�أنه �أ�صبح
ق�صة كرمي فاروق و�سيناريو وحوار �أمني جمال لي�س ل��ه �أي عالقة
وحممد �أبو ال�سعد و�رشيف ي�رسي و�إخراج حممد بهذا اجلانب ،م�شريا
حماقي يف �أول جتاربه الإخراجية وي�شارك يف �إلى �أنها على امل�ستوى
بطولته �أحمد داود ومن املقرر ت�صويره داخل م�رص ال�شخ�صي �ستظل م�س�ؤولة
منه و�سيبقى يخاف عليها.
وعدة دول �أوروبية.

• هيفاء
وهبي

التعاون األول بين ظافر عابدين وأحمد السقا
ومنى زكي في فيلم العنكبوت
ي�ستعد ظافر العابدين لت�صوير م�شاهده �ضمن �أحداث العمل
ال�سينمائي اجلديد «العنكبوت» �أمام �أحمد ال�سقا ليكون التعاون
الأول لهما معاً ،ويعي�ش حالي ًا حالة من ال�سعادة لنجاح
احللقات الأولى من م�سل�سله الدرامي اجلديد «عرو�س بريوت»
الذي بد�أ عر�ض �أولى حلقاته قبل �أيام قليلة عرب �شا�شة �إم بي
�سي ،ولكنه حقق ن�سبة م�شاهدة عالية فور عر�ض حلقته الأولى
ليحتل ترند و�سائل التوا�صل االجتماعي خالل الأيام املا�ضية.
و�أك��د م�صدر خا�ص �أن �أحداث
العمل ال�سينمائي اجلديد الذي
من املقرر �أن ي�شهد �أول تعاون
فني بني ال�سقا وظافر العابدين
يف فيلم «العنكبوت»� ،سي�شهد
عالقة �رصاع قوية بني البطلني،
على �أن تدور �أحداثه حول رغبة
يف االنتقام بني الطرفني.
ومن املقرر �أن ت�شهد الأحداث
ال��ع��دي��د م��ن م�شاهد الأك�شن
واملطاردات بني بطلي العمل،
وقد بد�أ بالفعل ظافر بت�صوير
• ظافر عابدين
�أول م�شاهده �ضمن �أحداث العمل

نادين نجيم تقدم
نصيحة لمتابعيها

• نادين جنيم

• منى زكي

وج���ه���ت ال��ف��نّ��ان��ة
نادين جنيم ن�صيحة
مل��ت��اب��ع��ي��ه��ا عرب
من�صاتها املتعددة
على مواقع التوا�صل
االجتماعي .
وقالت عرب ح�سابها
على ت��وي�تر« :احفظ
ل�سانك ع��ن �أعرا�ض
النا�س فاال�ستطالة
يف �أعرا�ضهم ُمه ِلكة،
واح�����ذر �أن حتملك
ع���داوة �أح��د على �أن
ت��ط��ل��ق ل�����س��ان��ك يف
ع��ر���ض��ه ،ف��م��ن عاب
ابتلي».
وكانت نادين جنيم
�شاركت يف ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي
«خم�سة
مب�سل�سل
ون�ص» ،الذي �شاركت
يف بطولته بجانب
ق�صي خويل ،وكارين
���س�لام��ة ،وه����و من
ت�أليف �إميان �سعيد،
و�إخراج فيليب �أ�سمر.
وكانت �رشكة ال�صباح
للإنتاج الفني �أعلنت
ع��ن ت��ك��رار التعاون
بني جنيم وخويل يف
امل��و���س��م الرم�ضاين
املقبل.

حنان مطاوع تنشر
صورة أول فرحتها
 ...أماليا

�ضجة كبرية �أحدثتها الفنانة
حنان مطاوع فور �إعالنها خرب
والدتها الأولى «�أماليا» التي
�أجنبتها بعد م���رور ثالث
�سنوات من زواجها باملخرج
�أمري اليماين الذي جمعتها
ق�صة حب كبرية به.
وعلى طريقة املثل ال�شعبي
امل�رصي «داري على �شمعتك
تقيد» حر�صت حنان على
�إخ��ف��اء خ�بر احل��م��ل وع��دم
الإف�صاح عنه بجل�سة ت�صوير
�أو بالإعالن على ح�ساباتها على
م��واق��ع التوا�صل االجتماعي،
كما تفعل معظم جنمات الفن،
كما �أنها تعمدت �إخفاء وجه
ابنتها بال�صورة التي ن�رشتها
داخ���ل غ��رف��ة العمليات بعد
والدتها ب�صحبة والدتها الفنانة
�سهري املر�شدي وزوجها املخرج �أمري
اليماين.
ومل تكتف حنان مطاوع بتلك الأ�ساليب
بل �أعلنت عن ذلك الأمر بعد مرور فرتة
م��ن ال��زم��ن ،ح�سب م��ا �أو���ض��ح��ت خالل
تعليقها على ال�صورة ،والتي قالت فيها:
«من فرتة قريبة ربنا رزقني �أنا وزوجي
احلبيب ب�أجمل هدية من رب العاملني.
بابنتي �أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها
م��ن ال�����ص��احل��ات وي�سعد وي����رزق كل
النا�س ...على فكرة �أماليا ا�سم م�رصي
قدمي «فرعوين» معناه الأمرية ال�صغرية
ابنة امللك».

قبل �أيام بعد اطمئنانه على ردود الأفعال جتاه احللقات
الأولى من م�سل�سله اجلديد «عرو�س بريوت» حيث ج�سد من
خالله �شخ�صية رجل �أعمال لبناين ُيدعى فار�س ليكون �أول
�أعماله الدرامية باللهجة اللبنانية.
من ناحية �أخرى ،ظهرت منى زكي �ضمن كوالي�س ت�صوير
العمل �أثناء وجودها يف الأق�رص والذي ت�شارك يف بطولته
وقد تركت القليل من ال�شعر الأبي�ض يف مقدمة ر�أ�سها
ليكون اللوك اخلا�ص
ب��ال��ع��م��ل املنتظر
ع��ر���ض��ه ب��داي��ة عام
 ،2020ليعيد منى
زكي �إلى ال�سينما بعد
غياب ثالثة �أع��وام
منذ �آخ��ر �أعمالها
ال�سينمائية «من
��� 30س��ن��ة» �أم���ام
�أح����م����د ال�����س��ق��ا
و���ش�ري����ف منري
وجميلة عو�ض.
• احمد السقا

• حنان
مطاوع

عاصي الحالني يتعرض

للسقوط من فوق حصانه
تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي من
حمبي النجم اللبناين الكبري عا�صي احلالين
م�صورا يتحدث من خالله �شقيقه ومدير
مقطعا
ً
ً
�أعماله ماجد احلالين عن حالته ال�صحية.
ونفى ماجد احلالين ما تردد حول تعر�ض
عا�صي حلادث ب�سيارته ،و�أكد �أن ما حدث له
جمرد �إ�صابة ب�سيطة يف �أحد �أ�صابع يده بعد
�أن �سقط مع على ح�صانه ،و�أو�ضح �أنه يجل�س
حاليا مبنزله ويلتزم بتعليمات الأطباء
ويقوم بتناول �أدويته ب�شكل منتظم.
ي�شار �إلى �أن عا�صي احلالين ،كان قد طرح
ؤخرا �أغنية بعنوان «لبيكي يا جزائر»،
م� ً
غناها مب�شاركة ابنته ماريتا ،والأغنية
من كلمات م�رض �شغالة ،و�أحل��ان فاروق
اجلزائري ،وتوزيع خليل �أبو عبيد.
• عاصي
احلالني

