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�شاركت النجمة عائ�شة بن �أحمد جمهورها
وحمبيها عرب ح�سابها الر�سمي على «ان�ستغرام»
ب�صورة لها وهي ترتدي مالب�س �شتوية ،ووجهت
ر�سالة جلمهورها عن حالة الطق�س املتقلبة
التي ت�شهدها م�رص حاليا.
وعلقت على �صورتها وقالت« :ملا تفهموا حاجة
من الطق�س قولويل ..بو�سة» ،وتفاعل معها
الكثريون من حمبيها ومتابعيها الذين �أكدوا لها
�أن ال �أحد يتفهم طبيعة الأر�صاد اجلوية خالل
هذه الفرتة.
وان�ضمت الفنانة عائ�شة بن �أحمد ،حدي ًثا �إلى
فريق عمل امل�سل�سل اجلديد «�أبو جبل» ،الذي
يلعب بطولته النجم م�صطفى �شعبان ،وي�شارك
فيه �أي�ضا حممود البزاوي ،حممد دياب ،وحممد
علي رزق ،وه��و من ت�أليف حممد �سيد ب�شري
و�إخراج �أحمد �صالح.
ويعد فيلم «كل �سنة و�أنت طيب» �أحدث الأعمال
التي ت�شارك فيها عائ�شة بن �أحمد ،مع النجم
تامر ح�سني ،وجمموعة من النجوم منهم خالد
ال�صاوي ،زينة ،حممد ث��روت� ،أحمد فتحي،
وعزت �أبوعوف ،والعمل ق�صة تامر ح�سني،
و�سيناريو وحوار حممد عبداملعطي ،و�إخراج
اللبناين �سعيد املاروق.

عائشة بن أحمد
تسأل محبيها
عن الطقس

• إطاللة ميريام فارس

• عائشة بن أحمد
• نادين جنيم

عاصي الحالني يوجه رسالة لشيرين
دايما في البال
عبدالوهاب :أحلى أخت
ً

• عاصي احلالني وشيرين عبدالوهاب

�شارك النجم عا�صي احلالين جمهوره ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي
على موقع ال�صور والفيديو «ان�ستغرام» ،ب�صورة جتمعه
مع النجمة �شريين عبدالوهاب ،وحر�ص من خاللها على
دعمها يف �أزمتها الأخرية.
وعلق «احل�لاين» ،على ال�صورة التي ظهر من خاللها
بجانب �شريين ،وق��ال« :�شريين الغالية �أن��ت دامي ًا
بالبال ،وان �شاء الله تكون غيمة �صيف وتعدي يا
�أحلى �أخت ،وم�رص بلدنا كلنا و�أمنا كلنا و�أملنا كلنا،
و�أنا عارف مدى حبك وع�شقك الكبري مل�رص احلبيبة،
و�شعب م�رص الطيب يا رب الأيام القادمة تكون كلها
خري و�صحة وجناح».
وط��رح الفنان عا�صي احل�لاين قبل �أي���ام قليلة،
فيديو كليب �أغنيته اجلديدة «�شو بخاف عليكي»،
عرب القناة الر�سمية ل�رشكة «روتانا» لل�صوتيات
واملرئيات على موقع «يوتيوب».
«�شو بخاف عليكي» ،من كلمات ح�سن عبا�س،
و�أحل��ان با�سم يحيي ،وتوزيع �سليمان دميان،
وطارق جمدالين ،ومت ت�صوير الكليب يف املك�سيك
حتت ا�رشاف املخرج عادل �رسحان.
ويوا�صل الفنان عا�صي احلالين ،حت�ضري �ألبومه
الغنائي ال��ذي ي�ضم �أغنيات م�رصية ولبنانية
وبدوية ،ويتعاون خالله مع جمموعة كبرية من
ال�شعراء وامللحنني واملوزعني منهم طوين �سابا،
وايهاب عبدالعظيم ،وحممد عبية.

ميريام فارس تذهل الجمهور
بأناقتها في أحدث حفالتها
�أذه���ل ت�صميم ف�ستان مرييام
فار�س جمهورها ب�أناقته و�ستايله
الرائع ،وذلك يف �أحدث ظهور لها
يف العا�صمة العمانية م�سقط،
حيث كانت تقوم باحياء حفل
زفاف يف بداية عودتها من جديد
للوقوف على امل�رسح بعد فرتة
انقطاع طويلة ب�سبب مر�ضها.
ف�ستان مرييام فار�س من دار NF
 ،BY NOURوج���اء باللون
الأزرق ال�رصيح ب�صدر مك�شوف
وبدون �أكمام ،حيث كان اخل�رص
ملفوف ًا على �شكل باقة زهور
مزينة بحزام للخ�رص وينتهي
بتنورة متك�رسة «بلي�سيه» وا�سعة

تربز �أنوثتها ،كما تزينت بعقد
ما�سي وقرطني وخامت رائعة.
بينما اعتمدت النجمة اللبنانية
ت�رسيحة �شعر ب�سيطة حتى
ال تخطف الأن��ظ��ار م��ن جمال
الف�ستان نف�سه ،فيما اختارت
مكياج ًا داكن ًا للعيون بدرجات
البني واكتفت مبلمع �شفاه بلون
الكا�شمري.
ج��م��ه��ور م�يري��ام ف��ار���س عرب
عن اعجابه ال�شديد ب�أناقتها
وجاذبيتها ،وك��ذل��ك �سعادته
ال��ك��ب�يرة ل��ع��ودت��ه��ا م��ن جديد
للوقوف على امل�رسح والغناء
بكل حيوية وثقة.

ماجدة الرومي توزع المساعدات
على أهالي الصعيد بمدينة األقصر

الموت يفجع
رحمة حسن
في والدها

�أعلنت الفنانة امل�رصية رحمة ح�سن
ر�سمي ًا وفاة والدها ح�سن حداد،
عرب ح�سابها مبوقع ان�ستغرام ،ومل
تك�شف عن موعد مرا�سم اجلنازة �أو
قبول العزاء ،ولكنها قدمت ر�سالة
وداع م�ؤثرة طالبة له الدعاء من
متابعيها.
رحمة ح�سن ن�رشت �آيات من الذكر
احلكيم مع ا���ش��ارة ���س��وداء لإعالن
احل��داد ،وعلقت قائلة« :تويف �إلى
رحمة الله والدي العزيز» ،م�ضيفة:
«يف اجلنة يا بابا يا حبيبي».
ي�شار �إل��ى �أن رحمة ت�شارك الآن
يف بطولة فيلم «ن�ص ج��وازة» مع
الفنانني نبيل عي�سى ،م�صطفى �أبو
�رسيع ،هناء ال�شوربجي� ،سلوى
عثمان وليلى ع��ز ال��ع��رب ،كما
ت�شارك �أي�ض ًا يف بطولة فيلم «الرجل
الأخطر» مع الفنانني �سامح ح�سني،
ادوارد� ،سليمان عيد ،هالة فاخر
ولطفي لبيب.

• ماجدة الرومي مع إحدى السيدات

قامت املطربة اللبنانية ماجدة
الرومي بزيارة ملدينة الأق�رص،
احتياجا ب�صعيد
لدعم القرى الأكرث
ً
م�رص ،من خالل توفري امل�ساعدات
والقوافل الطبية لتلك القرى� ،ضمن
برناجمها اخلريي.
وبد�أت الرومي جوالتها اخلريية يف
الأق�رص بزيارة لدار العجزة وذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ،وقامت
بتوزيع املالب�س اجلديدة بنف�سها
على بع�ض �أطفال الأ�رس الفقرية.

• رحمة حسن

نادين نجيم ستعلن اعتزال الفن
ولكن ليس اآلن
ك�شفت النجمة اللبنانية نادين جنيم عن نيتها
اعتزال الفن ،من خالل �آخ��ر ت�رصيح �إعالمي
لها.
و�أفادت نادين �أنها تنوي اعتزال الفن يف �سن 40
عام ًا من �أجل �أطفالها.
عاما
34
عمر
يف
ا
ي
حال
و�أو�ضحت نادين �أنها
ً
ً

�ست�ستمر فن ًيا حتى ت�صل ل�سن االعتزال.
وتابعت يف نف�س الت�رصيح تقول« :على بايل
ارتاح و�أح�س انه �أنا يف الـ � 40آخد بريك وودع
و�أق�ضي وقت مع والدي ون�سافر �سوا ونت�سلى».
جدير �أن نادين تعي�ش حال ًيا جماهريية كبرية
بالرغم من عمرها الفني ال�صغري.

ووج��ه��ت م��اج��دة ال��روم��ي ر�سالة
ل��ن��ج��وم ال��ف��ن امل����صري�ين ،ب���أن
يهتموا ول��و ب�شكل ب�سيط بتلك
القرى الفقرية وينظروا لها بعني
الرحمة.
جدير بالذكر �أن ماجدة الرومي
ت�ستعد الحياء حفل غنائي خريي يف
م�رص يوم � 5أبريل احلايل ،بكايرو
في�ستيفال �سيتي م��ول بالتجمع
اخلام�س ،و�ستخ�ص�ص �أرباح احلفل
لعملها اخلريي.

محمد إمام مع أندرو ماكنزي
في فيلم «لص بغداد»

�شارك النجم حممد �إم��ام جمهوره وحمبيه عرب ح�سابه الر�سمي على
«ان�ستغرام» ب�صورة مع م�صمم املعارك العاملي �أندرو ماكنزي ،وحر�ص
من خالل تعليقه على ت�شويق جمهوره وحمبيه عن نوعية الأك�شن التي
�سيقدمها يف �أعماله التي �ستعر�ض خالل  2019حيث قال« :مع �صديقي
م�صمم املعارك �أندرو ماكنزي بنعمل مع بع�ض ال�سنة دي فيلم ل�ص بغداد
وم�سل�سل هوجان� ..أنا وهو دامي ًا بنحاول نعلى مب�ستوى تقنية الأك�شن
امل�رصي ..ب�س وا�ضح املرة دي اننا �شطحنا جامد وداخلني على حاجات
ما ات�شافت�ش عندنا قبل كده».
ي�شار �إلى �أن حممد عادل امام ،ي�ستكمل ت�صوير م�سل�سله «هوجان» ،الذي
ي�شارك يف بطولته عمر م�صطفى متويل ،وكرمي حممود عبدالعزيز ،وعدد
من جنوم الكوميديا ،وهو من �إنتاج تامر مر�سي ،وت�أليف حممد �صالح
العزب ،ومن �إخراج �شريين عادل.
وي�ستعد حممد �إم��ام ال�ستكمال ت�صوير فيلمه «ل�ص بغداد» ،مع فتحي
عبدالوهاب ،حممد عبدالرحمن ،يا�سمني رئي�س� ،صالح عبدالله ،و�أحمد
رزق ،ومن ت�أليف تامر ابراهيم ،و�إخراج �أحمد خالد مو�سى.

