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ماجدة زكي تعود للدراما

التلفزيونية بعد غياب عامين
ت���ع���ود املمثلة
امل����صري��ة ماجدة
زك�����ي ل���ل���درام���ا
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
مب�سل�سل م��ن 45
حلقة ،بعد غياب
عامني.
وت��ب��ح��ث ال�رشكة
املنتجة للم�سل�سل
حالي ًا ع��ن خمرج
للعمل ،خ�صو�ص ًا
بعد اال�ستقرار على
الفكرة الرئي�سية
ال��ت��ي �ستقدمها
زكي.
وت��ع��ق��د ال�رشكة
املنتجة للم�سل�سل
جل�سات ع��م��ل مع
• ماجدة زكي
زك�����ي ،م���ن �أج���ل
اال���س��ت��ق��رار على
التفا�صيل املبدئية للعمل واختيار املخرج ،ال�سيما �أن ال�سيناريو
جاهز بن�سبة  %50حتى الآن ،وكتبه امل�ؤلف حممد عبد الرحمن.
وترغب ال�رشكة املنتجة يف بدء الت�صوير خالل الأ�سابيع املقبلة،
لعر�ض العمل يف �شهر دي�سمرب املقبل ،على �أق�صى تقدير.
• درة

درة تحذر
جمهورها
من تداول
اإلشاعات

حذرت النجمة التون�سية درة
جمورها حول الأ�شخا�ص
الذين يتداولون �أخبار
زائ��ف��ة ،وج��اء ذل��ك عرب
�صفحتها الر�سمية مبوقع
التوا�صل االجتماعي
«في�سبوك».
و�أع��رب��ت «درة» عن
غ�����ض��ب��ه��ا قائلة:
«تهيب درة بجميع
الأ�شخا�ص الذي
يتداولون �أخبارا
زائ��ف��ة حولها
�إل������ى ت��وخ��ي
ال���دق���ة وع���دم
االنخراط يف �أي
حماولة الزج
ب��ا���س��م��ه��ا يف
م�سائل غريبة
ج������دا ع��ن��ه��ا،
واتّ قاء الله يف �أعرا�ض
النا�س».
ي�شار �أن �آخ���ر �أعمال
الفنانة درة م�سل�سل
«احلرملك» الذي عر�ض
خالل املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي .2019

زينة تودع الصيف بجلسة

تصوير جديدة على البحر

خ�ضعت الفنانة زينة جلل�سة ت�صوير جديدة ،مع امل�صور �أحمد كوتي،
على �أحد ال�شواطئ بال�ساحل ال�شمايل حيث تق�ضي �إجازتها ال�صيفية
ب�صحبة عائلتها هناك ،وظهرت زينة ب�شكل �أنيق بالأ�سود وارتدت
«قبعة» على ر�أ�سها.
ون�رشت زينة جل�سة الت�صوير على ح�سابها ال�شخ�صي بـ «ان�ستغرام»
وعلقت عليها «الرزق �أحيانا ممكن يبقى �ضحكة حلوة من القلب ..ربنا
ي�سعدنا كلنا يا رب» ،وانهالت تعليقات االعجاب من قبل جمهورها
بال�صور.
وتنتظر زينة طرح فيلمها اجلديد «الفلو�س» الذي تعود به للعمل مع
الفنان تامر ح�سني بعد غياب طويل ،والفيلم مر�شح للعر�ض بداية
�شهر �أكتوبر املقبل وي�شارك يف بطولته خالد ال�صاوي وحممد �سالم
وعائ�شة بن �أحمد وعدد من �ضيوف ال�رشف على ر�أ�سهم �أحمد ال�سقا ومي
عز الدين وعلى ربيع وويزو وت�أليف حممد عيد املعطي و�إخراج �سعيد
املاروق.
وك��ان �آخ��ر �أع��م��ال زينة الفنية م�سل�سل «ممنوع االق�ت�راب �أو
وعر�ض يف
الت�صوير» ت�أليف حممد ال�صفتي و�إخراج زياد الو�شاحي ُ
�شهر رم�ضان قبل املا�ضي ،و�شارك يف بطولته فتحي عبد الوهاب
ون�رسين �أمني وحممد �شاهني ،ومي القا�ضي وعلي الطيب و�أحمد
ف�ؤاد �سليم وعايدة ريا�ض.

• زينة

اليوم الوطني للسعودية يعيد شيرين إلى جمهورها
ويجمع بين أصالة وأنغام

• أنغام

حتتفل اململكة العربية ال�سعودية
باليوم الوطني ال�سعودي  89حتت
ع�شار «همة حتى القمة» والتي
انطلقت فعالياته �أم�س اخلمي�س
امل���واف���ق لـ� 19سبتمرب ،وهي
احلفالت التي تنظمها �رشكة روتانا
بالتعاون م��ع الهيئة الفنية يف
اململكة.

• آسر
ياسني

و�شارك يف احلفل نبيل �شعيل وعبد
الله روي�شد و�أ�صيل �أب��و بكر يف
مركز الأم�ير �سلطان احل�ضاري يف
تبوك� ،أما غد ًا ال�سبت � 21سبتمرب
فينطلق حفل داليا مبارك ورا�شد
املاجد الذي ان�ضم �أخري ًا �إلى جنوم
�رشكة روت��ان��ا ،حيث احتفل قبل
�أي��ام بتوقيعه مع ال�رشكة لتقدمي

• منة
شلبي

• أصالة

�ألبومه الغنائي اجل��دي��د .وكان
الثنائي داليا واملاجد قد ت�شاركا
قبل �أ�سابيع يف حفل غنائي واحد
يف اململكة وحقق احلفل جناحا
ج��م��اه�يري� ًا وا���س��ع � ًا حيث نفدت
التذاكر فور االعالن عنه .وت�شارك
�أ�صالة يف حفل غنائي �ضخم اليوم
يف تبوك على �أن ي�شاركها احلفل

• شيرين عبدالوهاب

عبد الله الروي�شد و�أ�صيل �أبو بكر.
النجمة �أنغام ان�ضمت �أخ�ير ًا �إلى
جنوم الوطن العربي ممن ي�شاركون
يف حفالت اليوم الوطني ال�سعودي،
حددت يوم � 22سبتمرب لتقدمي
حيث ّ
حفلها الغنائي هناك يف جيزان على
�أن ي�شاركها احلفل حممد عبده يف
مركز الأمري �سلطان الثقايف.

على �صعيد �آخ��ر ،فاج�أت �شريين
عبد الوهاب جمهورها بان�ضمامها
�إلى جنوم اليوم الوطني لل�سعودية
لتكون يف حفل � 23سبتمرب يف جدة،
على �أن ي�شاركها احلفل رابح �صقر
وال�سعودية وعد لتُعد هذه �أولى
حفالت �شريين بعد ف�ترة غيابها
املفاجئة.

آسر ياسين ومنة شلبي

يجتمعان في رمضان المقبل
يجتمع املمثالن امل�رصيان �آ�رس يا�سني ومنة �شلبي يف عمل درامي جديد،
ومن املقرر �أن يعر�ض يف رم�ضان املقبل.
وا�ستقر فريق العمل على املخرج حممد �شاكر خ�ضري ،ليتولى مهام
�إخراج امل�سل�سل ،ويعقد الثالثي جل�سات عمل مكثفة من �أجل اال�ستقرار
على ال�شكل املبدئي للم�سل�سل ،واخلطوط العري�ضة لل�شخ�صيات
والديكورات وخالفه.
من ناحية �أخرى ،يح�رض يا�سني لفيلمه اجلديد «ال�شايب» ،واملقرر
البدء يف ت�صويره تزامن ًا مع امل�سل�سل ،من ت�أليف �صالح اجلهيني،
و�إخراج ح�سني املنباوي.
�أما �شلبي فيعر�ض لها حالي ًا فيلم «خيال م�آتة» ،من بطولة �أحمد حلمي،
بيومي ف�ؤاد ،ح�سن ح�سني ،من ت�أليف عبد الرحيم كمال ،و�إخراج خالد
مرعي.

وائل كفوري

يروج لحفله

باألردن

روج الفنان وائل
ك���ف���وري حلفله
الغنائي املنتظر
يف ع����م����ان
ب������الأردن عرب
ح�سابه اخلا�ص
على موقع ال�صور
«ان�ستغرام».
ومن املقرر �أن يكون احلفل يوم
اجل��م��ع��ة امل��واف��ق  1نوفمرب
املقبل ،و�سيقدم م��ن خالله
عدد ًا كبري ًا من �أغانيه القدمية
واحلديثة.
كفوري احتفل بعيد ميالده
منذ يومني واق��ام احتفا ًال
�ضخم ًا يف منزله يف زحلة
بح�ضور عدد من �أ�صدقائه
والفنّانني
ال�سيا�سيني
واالع�لام��ي�ين ،منهم النجمة
�سريين عبد النور ،بجانب � ّأن
احلفل �شهد تقطيع قالب من
احل��ل��وي ال�ضخم ال���ذي حمل
�صورة كفوري.
ي�شار �إلى � ّأن وائل كفوري طرح
ُم �� ّؤخ��ر ًا �أح��دث �أغنياته التي
حملت ا�سم «ا�ست�شبهت فيكي»
من كلمات ال�شاعر منري بو
ع�ساف ،و�أحلان ه�شام بول�س،
ّ
وتوزيع داين حلو.

• وائل
كفوري

تيم حسن في بيروت

لتصوير مسلسل العميد
قبل �أيام �أعلن يف بريوت عن بداية ت�صوير م�سل�سل
«العميد» الذي يجمع بني كاري�س ب�شار وتيم
ح�سن وبديع �أبو �شقرا وجمموعة من املمثلني
من �سورية ولبنان ،والوا�ضح �أن �إدارة
الإنتاج اختارت هذه املرة احدى اجلامعات
يتبو�أ
اللبنانية لت�صويرالعمل �ضمنها اذ
ّ
بح�سب ال�سيناريو تيم ح�سن من�صب
عميد �إحدى اجلامعات التي �ست�شهد تغيرّ ه
خميمات اللجوء.
وحتوله �إلى نا�شط يف بع�ض
ّ
ّ
واعجب تيم ح�سن بامل�رشوع الذي �سينتجه فادي
ا�سماعيل �صاحب ال�رشكة اجلديدة وال��ذي عمل
�ضمن «ام بي �سي» ل�سنوات بعدما تر�أ�س �رشكة
« »03التي �أنتجت بعده م�رشوع «عرو�س بريوت»
الذي ُيعر�ض حالي ًا على �شا�شات ام بي �سي.
ل��ن تطول م��دة ت�صوير م�سل�سل تيم ح�سن
اجلديد« ،العميد» وهو عبارة عن  15حلقة
من�صات رقمية ،فيما
فقط �ستُ عر�ض على
ّ
من�صة «�شاهد» هي التي
�سرُ ّ بت معلومات عن �أن
ّ
�ستعر�ض العمل بداية اال �أن طرح عر�ضه على
من�صة نتفليك�س ال يزال وارد ًا حتى يك�شف املنتج
�صحيحا �أم ال.
ذلك اذا كان
ً
و يف ال�سياق نف�سه علمنا �أن الكاتب ال�سوري
ف�ؤاد خمرية غادر بريوت ،على �أن يعود اليها
قريب ًا ال�ستكمال �أحداث م�سل�سل «الهيبة »4-الذي
�سيتجه يف �أحداثه �إلى جتارة ال�سالح واملافيا.
ف�ؤاد حمرية يحاول مدعوم ًا من ال�صباح االحاطة
بكل �شاردة وواردة تتعلق بالن�ص اجلديد ودون
�أن يرتك � ّأي ثغرة بامكانها م�سك امل�شاهد فيما
وينتظر �أن يكون
دخل عادل كرم على خط الهيبة ُ
دوره حموري ًا يف التجربة العربية امل�شرتكة.
ُيذكر �أن بداية انطالق ت�صوير «الهيبة» �ستكون
قبل بداية ال�سنة اجلديدة ،ويبدو �أن بع�ض
الأماكن التي ظهرت يف الأجزاء الثالثة �ستتغيرّ
بانتظار ك�شف م�صريالنهاية وم��اذا �سيحل
ب�شيخ اجلبل بعدما ا�ستهدفه م�سلحون يف
نهاية اجلزء الثالث و�أطلقوا عليه النار.

• تيم
حسن

