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هديل متولي تشارك ليلى علوي
في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم

• هديل متويل

اللجنة اختارت
 10متسابقات
للتصفية
النهائية

بعد العملية الجراحية

محمد حماقي يتألق في أولى حفالته
حر�ص ع��دد كبري من جن��وم الفن وامل�شاهري على
امل�شاركة يف حفل النجم حممد حماقي الذي �أقيم عن
�إجنازات الدولة داخل فندق ترميف ،الذي يعد �أولى
ال�سهرات التي يحييها عقب اجرائه عملية جراحية
دقيقة بقدمه وتركيب �رشيحة و 6م�سامري.
ح�رض حماقي ب�صحبة مدير �أعماله ،حمدي بدر،
ومبجرد �صعوده على خ�شبة امل�رسح م��رددا لأغنية
«نف�سي ابقى جنيه» جال�سا على مقعد تعالت �صيحات
وهتافات االعجاب ممن رددوا «�سالمتك يا حماقي».
وحر�ص حماقي على حتية اجلمهور يف بداية فقرته
قائال« :احلقيقة �أنا م�ش يف �أح�سن حاالتي لكن ما كن�ش
ينفع �أت�أخر عليكم يف منا�سبة عن �إجنازات الدولة».
ووجه ال�شكر لكل من قاموا باالطمئنان عليه خالل
فقرته وت��زاي��دت �أج���واء االث���ارة ،وت��رك احل�ضور
مقاعدهم ليلتفوا حول خ�شبة امل�رسح ،لي�شاركوه
و�صالت الغناء والتفاعل طوال فقرته.
وت�ألق حماقي بعدد كبري من �أغاين �ألبومه اجلديد،
منها «كل يوم من ده» �أغنية الـ«هيد» و«يزلزل»،
و«�صور»« ،ليلى»« ،من البداية»« ،را�ضيني» ،و«يا
�ستار» ،و«العمل اي��ه» ،ا�ضافة �إل��ى «م��ا بال�ش»،
وغريها التي �أ�شعلت و�صالت الرق�ص حتى ال�ساعات
الأولى من �صباح اليوم التايل.
وتزامن احلفل مع افتتاح فندق ترميف الك�رشي،
وكان يف مقدمة احل�ضور من جنوم الفن والإعالم هاين
رمزي ،ورجاء اجلداوي ،والهام �شاهني ،وفاء عامر،

• حماقي من احلفل

و�إبراهيم حجازي ،و�أ�سامة منري ،و�أكرم ح�سني ،ووليد
من�صور ،وماجد ح�سني ،و�أحمد حميد ،وال�شاعر بهاء
الدين حممد ،وال�شاعر خالد تاج الدين ،واملو�سيقار
هاين ،و�صفاء جالل ،و�أم��ل رزق ،و�أمينة ،وداليا
البحريي ،و�شيماء ال�سباعي ،وغريهم.
متيز احلفل ب�أجواء الفخامة والرقي والأ�ضخم من حيث
احل�ضور والتنظيم لدير ج�ست وليد من�صور.

• ليلى علوي وفرا�س �سعيد من اع�ضاء جلنة التحكيم

�شاركت د.هديل متويل ،خبرية
التجميل ال�سعودية ،جنوم الفن
ليلى علوي ورامي جمال وفرا�س
�سعيد كلجنة حتكيم مل�سابقة
«مي�س اك��و» ملكة جمال العامل
لل�سياحة والبيئة ،والتي �شاركت
فيها  65ملكة ج��م��ال م��ن كل
�أنحاء العامل ،جاء ذلك يف حفل
االفتتاح الذي �أقيم بفندق املا�سة

بالقاهرة بح�ضور لفيف من جنوم
الفن ورجال الدولة وال�صحافيني
والقنوات.
ومن املقرر �أن ت�ستمر امل�سابقة
حتى ي��وم  28م��ار���س احل��ايل،
والذي تنظمه �رشكة ات�ش ام ميديا
�سيتي وهي احد كيانات امل�ؤ�س�سة
الدولية لال�ستثمار مب�شاركة
�رشكة غيكو �سباير.

وك�شفت د.ه��دي��ل متويل خبرية
التجميل ال�سعودية ع��ن مدى
�سعادتها البالغة ،وامتنانها
لوجودها يف مثل هذه امل�سابقة
العاملية ،كع�ضو جلنة حتكيم،
وحم��ا��ضرة للفتيات عن كيفية
احلفاظ على اجلمال الطبيعي
دون اللجوء للجراحة ،موجهة
خال�ص ال�شكر للدكتور عماد

ال�ساعي ال�رشيك اال�سرتاتيجي يف
هذا احلدث الدويل.
يذكر �أن جلنة التحكيم اختارت
 10مت�سابقات لتمثل الت�صفية
النهائية من بني  65مت�سابقة
ح��ول ال��ع��امل ،حيث مت اختيار
كل من الفلبني وتايلند وماليزيا
وبارجواي و�إندوني�سيا واالكوادور
و�أوكرانيا وا�سبانيا.

• جانب من احل�ضور

أسرة برنامج «الزمن الجميل» تحتفل بعيد ميالد صابر الرباعي

• «الزمن اجلميل» يحتفل بعيد ميالد �صابر الرباعي

جيسي عبدو ومكسيم
خليل في مسلسل
«صانع األحالم»

احتفلت �أ�رسة عمل برنامج «الزمن اجلميل»
واملذاع على قناة �أبوظبي ،بعيد ميالد الفنان
التون�سي �صابر الرباعي ،و�أح�رضوا «كعكة»
كبرية له ،ومطبوع عليها �صورته لتهنئته
بعيد ميالده.
وقدم الرباعي ال�شكر لفريق عمل الربنامج
على مفاج�أته ،وغرد عرب تويرت�« :شكر ًا
من القلب لأ��سرة وفريق عمل برنامج
الزمن اجلميل على االحتفال بعيد ميالدي
ب�أبوظبي».
ويحتفل الفنان التون�سي ،بعيد ميالده
 13م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام ،وك��ان الفنان
�صابر الرباعي ،قد طرح فيديو كليب
�أغنيته اجلديدة «�أين �أذهب» ،عرب قناته
الر�سمية على موقع الفيديوهات ال�شهري
«يوتيوب» ،فرباير املا�ضي ،والأغنية
من كلمات نزار قباين� ،أحلان املو�سيقار
الدكتور طالل ،توزيع يحيى املوجي.

يت�سابق جنوم الدراما اللبنانية العربية امل�شرتكة التي �سوف
تعر�ض يف املو�سم الرم�ضاين  2019بالرتويج لأعمالهم من
خالل ن�رش م�شاهد من كوالي�س الت�صوير.
فبعد �سريين عبدالنور التي ك�شفت عن ا�سمها يف اجلزء
الثالث من «الهيبة» وهو نور التي يقع يف غرامها «جبل �شيخ
اجلبل» ،وبعد �أن قام جنوم م�سل�سل «خم�سة ون�ص» نادين جنيم
وق�صي خويل ومعت�صم النهار ،بالك�شف عن بع�ض من كوالي�سه
و«اللوكات» التي �سوف يطلون بها ،قام مك�سيم خليل وجي�سي
عبدو بن�رش م�شاهد من كوالي�س م�سل�سل «�صانع الأح�لام» الذي
ينتجه مفيد الرفاعي ،حيث يتواجد
ع��دد من املمثلني امل�شاركني فيه
حالي ًا خارج لبنان لت�صوير بع�ض
امل�شاهد..
�أما بالن�سبة مل�سل�سل «بروفا»
ف��ل��م ي��ن����شر ����ش���يء من
كوالي�سه اال فيديو
ق�صري يف بداية
ال���ت�������ص���وي���ر
و�صورة لأحد
اللوكات التي
يفرت�ض �أن تطل
بها بطلة العمل
ماغي بوغ�صن
امل�سل�سل،
يف
ولكنها م��ا لبثت
�أن ح��ذف��ت��ه��ا بعد
الهجوم الكبري عليها،
واتهامها بالعن�رصية،
مع �أن الهدف من «اللوك»
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ق�ضية
���س��وف ي��ت��م اال���ض��اءة
عليها خ�ل�ال عر�ض
امل�سل�سل.

نجالء بدر مستبدة ومتسلطة
في مسلسل «أبوجبل»
توا�صل الفنانة جنالء بدر ت�صوير م�شاهدها يف
م�سل�سل «�أبوجبل» للنجم م�صطفى �شعبان يف الديكورات
املخ�ص�صة للعمل ب�أحد امل�ست�شفيات ،حيث تظهر جنالء
ب�شخ�صية قوية ومت�سلطة على زوجها حممد دياب الذي
يج�سد دور �شقيق بطل العمل ،وت�سيطر عليه ب�سبب
امل�يراث ،وحت��اول �أن حت�صل على امل�يراث فتخطط
وتدبر للتخل�ص من م�صطفى �شعبان حتى حت�صل على
الأموال.
ويج�سد النجم م�صطفى �شعبان خالل الأحداث
�شخ�صية تاجر كبري ،وتدور الأحداث يف اطار

درامي م�شوق و�رصاعات بني عائلتني
منها عائلة م�صطفى �شعبان «�أبوجبل»
ب�سبب التجارة.
م�سل�سل «�أبوجبل» ت�أليف حممد ب�شري ،و�إخراج
�أحمد �صالح ،و�إنتاج �رشكة �سيرنجي ،وبطولة
م�صطفى �شعبان ،حممد دي��اب ،جنالء بدر،
مرمي ح�سن ،عائ�شة بن �أحمد ،ر�شا بن معاوية،
حممود ال��ب��زاوي ،حممد علي رزق ،عايدة
ريا�ض ،ناهد ر�شدي ،م�صطفى دروي�ش� ،أنعام
اجلريتلي ،غفران حممد وعدد �آخر من الفنانني.

دينا حايك :نجوى كرم شمس
األغنية اللبنانية وستبقى
• دينا حايك

اعتربت الفنانة اللبنانية دينا حايك �أن الفنانة اللبنانية جنوى كرم
ا�ستحقت لقب �شم�س الأغنية اللبنانية بجدارة وقالت جميبة عن �س�ؤال
خا�ص بنجوى كرم وما ميكن ان تقوله لها« :جنوى �شم�س الأغنية ورح
تبقى كذلك».
ولوائل كفوري قالت «احب وائل جدا وهو اي�ضا ي�ستحق بجدارة لقب
ملك الرومان�سية».
وكانت دينا قد عربت عن ر�ضاها بنجاح �أغنية
«عم دوب» التي �أ�صدرتها منذ ا�شهر ،معتربة
ان النا�س حتب كرثة الأغنيات من الفنانني
الذين يحبونهم يف كل فرتة ،اال ان الأغنية
حتتاج �إلى الوقت كي حت�صل على ما ت�ستحقه
من االنت�شار والنجاح.

• جنوى كرم

