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«العاصوف» بمنطقة الجنوب ألول مرة في أحداث الحلقة السابعة

• رمي
الشريف

بد�أت �أحداث احللقة ال�سابعة من م�سل�سل العا�صوف ب�شكل روتيني مت�صل
دب يف منزل اخلالة
ب�أحداث احللقات ال�سابقة ،غري �أن م�شهد احلريق الذي ّ
«طرفة» -التي جت�سد �شخ�صيتها الفنانة رميا�س من�صور -ب�سبب «فرن»
املطبخ ،ونقل اخلالة �إلى امل�ست�شفىُ ،يلقي بال�شكوك نحو «العنود» -التي
وي�شتبه �أن تكون هي ال�سبب
جت�سد �شخ�صيتها الفنانة �أفنان ف�ؤادُ ،
وراء احرتاق وجه والدتها.
تبد�أ املرحلة احل�سا�سة من �أحداث احللقة
بتطور الو�ضع يف بيت
ُّ
مديحة كنيفاتي «�سعدية» ،التي تكت�شف الكثري من ت�رصفات ابنة
زوجها -التي ت�ؤدي دورها الفنانة نرمني حم�سن� ،أحد الوجوه
اجلديدة بالعا�صوف -عند مالحظة �أفعالها الطائ�شة ومواعدتها
�أحد �أبناء اجلريان.
الفنان نا�رص الق�صبي الذي يقوم بدور «خالد» يوا�صل مزاولة
ن�شاطه التجاري العقاري ،ويقدم مقرتحه اال�ستثماري للحكومة
لتتم املوافقة عليه ويوا�صل عمله باالنتقال ملرحلة متطورة من
ال�سفر �إلى املنطقة اجلنوبية ،وفيها يتم ا�ستعرا�ض العادات
والتقاليد للمنطقة ،من ع��ادات ال��زواج وال�ضيافة ،وت�سري
الأحداث الدرامية يف �سبيل �إقناع �أحد �أهايل اجلنوب ال�ستثمار
الأر�ض التي ميتلكها ل�صالح �إحدى كبار ال�شخ�صيات بالريا�ض
والتي يعمل لديها خالد يف اال�ستثمار العقاري.
ويف جانب من الأحداث تدور فكرة انتقال اخلالة «طرفة» للعي�ش
يف منزل «خالد» بجانب �أختها «هيلة» -التي تقوم بتج�سيد
دورها الفنانة ليلى ال�سلمان � -إال �أن طرفة ترف�ض االبتعاد عن
ابنها «حمود» ،الذي يقوم ب�شخ�صيته حبيب احلبيب.
ؤخرا يف اجلزء الثاين من
«طعو�س» الأخ من الأب الذي ظهر م� ً
العا�صوف ،يطرح فكرة زواجه على �أخيه «خالد»� ،إال �أن خالد
يقنعه بفكرة مزاولة مهنة البيع وال�رشاء يف �أحد املحالت
التجارية قبل اخلو�ض يف م�س�ألة الزواج ،ويف مكتبه العقاري
يقوم خالد -بطل العا�صوف -بتوزيع املهام ت� ُّأه ًبا للخو�ض
يف املزيد من مهام عمله العقاري.
ُي�شار �إلى �أن العا�صوف يف جزئه الثاين يج�سد مرحلة الطفرة
العمرانية وما �آل��ت �إليه تلك احلقبة من تطورات ونه�ضة
عمرانية كبرية ،وق�ص�ص وحكايات من حقبة ال�سبعينات ،وكيف
كان �أ�صحابها يزاولون هذه ِ
امل َهن من خالل ال�سفر واال�سترياد
والتجارة.

• مسلسل العاصوف

زكي فطين عبدالوهاب يعلن إصابته بسرطان الرئة
ك�شف املخرج واملمثل زكي فطني عبد الوهاب عن
�إ�صابته ب�رسطان الرئة ،يف خطوة ا�ستباقية قبل �أن
يخرج ملحبيه ب�إطاللته اجلديدة وه��و حليق �شعر
الر�أ�س بالكامل ،م�ؤكد ًا �أن مظهره اجلديد لي�س «نيو
لوك» و�إمنا �أول تعاطي مع طبيعة مر�ضه ،م�شري ًا �إلى
�أنه �سيتعامل مع املر�ض بنف�س طريقة الفنان فاروق
الفي�شاوي.
زكي ابن املطربة الراحلة ليلى مراد من املخرج الراحل

فطني عبد الوهاب ،والزوج ال�سابق للنجمة الراحلة
�سعاد ح�سني ،ن�رش �صورة حديثة له بعدما حلق �شعر
ر�أ�سه بالكامل وعلق عليها عرب ح�سابه الر�سمي مبوقع
«الفي�سبوك» قائالً� :أ�صدقائي الأعزاء دي �صورتي ،دي
م�ش نيولوك وال حاجة� ،أنا اكت�شفت �إين عندي �رسطان
بالرئة من �شهر ب�س� ،أنا متام وبتعالج».
و�أ�ضاف« :بتعامل مع مر�ضي زي الفنان فاروق الفي�شاوي
ما قال �إنه دور برد وهيعدي ..و�أي مري�ض �رسطان الزم

يتعامل معاه بنف�س املنطق.
يذكر �أن الفنان فاروق الفي�شاوي �أعلن �إ�صابته مبر�ض
ال�رسطان �أثناء ت�سلمه درع تكرميه يف حفل افتتاح
الدورة ال�سابقة من مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي
ال��دويل لدول البحر املتو�سط ،وقال الفي�شاوي يف
كلمته :فوجئت بالطبيب املعالج يل ،يبلغني ب�إ�صابتي
مبر�ض ال�رسطان ،فقاطعته قائلاً � :رسطان� .آه ..يعني
�صداع!

كواليس حلقة سمية الخشاب

ريم الشريف تغني بالخليجي حصري ًا
مع «زفات المناسبات»

للمرة الأولى تغني النجمة رمي ال�رشيف باللهجة اخلليجية حيث
�ستقدم قريب ًا �أغنية بعنوان «ياريت اليوم» ،من كلمات حممد
اجلبوري واحلان ب�سام مهدي ،بعدما وقعت عقد ًا ح�رصي ًا مع �رشكة
زفات للمنا�سبات لإدارة �أعمالها يف اخلليج.
يذكر �أن �رشكة زفات للمنا�سبات تعترب واحدة من �أف�ضل و�أكرب

• ميرنا
نور الدين

في «هوجان» :نجمة مصر القادمة

�أ���ش��اد النجم ال�شاب حممد �إم��ام،
ب�أداء النجمة ال�شابة ال�صاعدة مرينا
نور الدين ،يف دور قمر يف م�سل�سله
اجلديد «هوجان» والذي يعر�ض يف
رم�ضان احلايل ،قائالً« :جنمة م�رص
القادمة».
وق���ال حممد �إم���ام« :ب��ق��ايل فرتة
متابعها يف امل�سل�سالت ،كل دور
بتعمله كانت بتعجبني فيه ،حلد
ما فاج�أتني ب��دور ليها رم�ضان
اللي فات وده اللي خالين ار�شحها
يف هوجان ،حقيقي �أبدعت يف وردة
َ
وطلتها القمر وكل
ب�أدئها اجلميل
النا�س بتكلمني عليها ..جنمة م�رص
القادمة مرينا نور الدين».
وي�����ش��ارك حم��م��د �إم����ام يف بطولة
امل�سل�سل «هوجان» كل من الفنان
كرمي حممود عبد العزيز ،و�صالح
عبد الله ،وريا�ض اخلويل ،عايدة
ريا�ض و«�أو���س �أو���س» ،ومرينا نور
الدين ،وعارفة عبدالر�سول ،و�أ�سماء
�أبو اليزيد ،وهاجر �أحمد ،من ت�أليف
حممد �صالح العزب ،و�إخراج �شريين
ع��ادل ،و�إنتاج �رشكة «�سيرنجي»،
وتعر�ض حلقات م�سل�سل «هوجان»
للنجم حممد �إمام عرب �شبكة قنوات
احلياة ،يف متام ال�ساعة  10ون�صف
م�ساء ،والإعادة � 7صباحا والإعادة
الثانية  3ع�رصا.

ديانا حداد تكشف عن طقوسها الخاصة في رمضان
�شاركت الفنانة ديانا حداد عرب خا�صية « »storyعلى موقع «�إن�ستغرام»،
مبقطع فيديو لها ،ك�شفت فيه عن طقو�سها اخلا�صة خالل �شهر رم�ضان
الكرمي.
وقالت «ديانا» يف الفيديو« :الله يتقبل �صيامكم ،كتري عم ي�س�ألوين عن
جدول يومي العادي برم�ضان ،بكل �رصاحة ومبخت�رص ،بحاول ا�ستغل
كل حلظة يف هذا ال�شهر الف�ضيل ،لأن ما تتخيلوا كمية الروحانيات
والطاقة الإيجابية العالية».
و�أ�ضافت« :بحاول ا�ستغله ب�شيء مفيد و�أنا بحبه ،بقر�أ كتب كتري،
وبقر�أ القر�آن الكرمي ،وبعمل ريا�ضة ،بطبخ وبق�ضي وقت مع بناتي

في «شيخ الحارة» قبل إذاعتها

�رشكات تنظيم املنا�سبات يف اخلليج ،ت�أ�س�ست عام ،2010و تعتمد
ال�رشكة على فريق عمل من املحرتفني واملتخ�ص�صني.
وتهدف �إلى حتويل حفل زفاف الأحالم واملنا�سبات الأخرى �إلى
تركز على التخطيط للمفهوم العام والت�صميم
واقع ملمو�س بحيث ّ
والت�سويق ،والتعاقد مع الفنانني ،وغريها.

محمد إمام يشيد بأداء ميرنا نور الدين

• محمد امام

• زكى فطني

و�أهلي ،مع احرتامي الحقني على امل�سل�سالت والربامج اللي ما
بتخل�ص ،و�شهر رم�ضان بينتهي ب�رسعة لهيك حاولوا ا�ستغلوه،
وا�ستغلوا هل �أوقات حلوة مبحبة وهدوء ،و�صدقوين رح ت�ستفيدوا
�أكرت».
و�أطلقت ديانا حداد �أغنية «فديت عيونك وطاريك» ،من �أغاين
«جل�سة غنائية  ،2019من كلمات ال�شاعر علي اخلوار،
يرا كليب
و�أحل��ان الفنان وليد ال�شامي ،كما طرحت �أخ� ً
«دخيلك» ،وهو من �أ�شعار مانع بن �سعيد العتيبة ،و�أحلان
علي كانو ،و�إخراج جا�سم اجل�سمي.

• ديانا
حداد

• سمية اخلشاب وبسمة وهبة

ن�رشت الفنانة امل�رصية «�سمية
اخل�شاب» على ح�سابها اخلا�ص
مبوقع «في�سبوك» جمموعة �صور
م��ن ك��وال��ي�����س ت�صوير حلقتها
امل�سجلة بربنامج «�شيخ احلارة»
املقرر عر�ضها خالل �أي��ام ،لرتد
على كل ما قاله طليقها الفنان
«�أحمد �سعد».
وظ��ه��رت �سمية ،بف�ستان وردي
طويل و�شعر ق�صري مموج مبظهر
جديد على جمهورها ،بعدما ك�شفت
�أنها انتهت من ت�صوير حلقتها يف
الربنامج ال��ذي تقدمه الإعالمية
«ب�سمة وهبة» ومدتها � 4ساعات
�سيتم عر�ضها على م��دار يومني،
م�شرية �إل��ى �أنها الآن يف مرحلة
املونتاج.
ينتظر اجلمهور حلقة «�سمية»
التي �أكدت من خالل ت�رصيحاتها
الأخ�يرة ب�أنها �سرتد خاللها على
كل اتهامات «�سعد» بامل�ستندات
وال�شهود و�ستفجر مفاج�آت خالل

احللقة �ستهز الر�أي العام ،قائلة
�إن اتهامات طليقها عن ا�ستيالئها
على �شقته و�أم���وال���ه ك�لام غري
�صحيح وافرتاء منه عليها ،و�أنها
�سرتد على كل ما قاله من �أكاذيب
ويف الربنامج نف�سه.
يف ت�رصيحاتها الأخ�يرة� ،أ�شارت
«�سمية» �إل��ى �أنها مل تتخيل ما
قاله «�سعد» باتهامه لها ب�رسقة
حلن �أغنية «قلبي يا نا�س» ،وب�أنه
ريا يف حقها.
جتاوز كث ً
وتابعت قائلة« :اتهمني �أحمد
بالكثري دون �أي وجه حق �أو دليل،
ج��رح يف �سمعتي بالكثري ،و�أنا
يل معجبني و�صاحبة تاريخ فني
و�أ�ساء لكرامتي ك�إن�سانة قبل �أن
�أك��ون فنانة ،وق��د �ساحمته على
م�صائب كبرية ت�سبب يل فيها لوجه
ريا رغم �أن
الله الكرمي� ،سرتته كث ً
الف�ضائح ال يوجد �أ�سهل منها،
و�أمتلك «�سيديهات» لأحمد �سعد
�س�أك�شفها على الهواء مبا�رشة».

يسرا بدأت تصوير فيلمها
الجديد «صاحب المقام»

بد�أت النجمة ي�رسا ت�صوير م�شاهدها يف فيلمها ال�سينمائي اجلديد
«�صاحب املقام» داخل �أحد ا�ستوديوهات القاهرة ،وذلك لتعو�ض
غيابها عن املو�سم الرم�ضاين بعد تعذر م�شاركتها فيه نظر ًا ل�ضيق
الوقت ،ومن املفرت�ض �أن يعر�ض يف مو�سم عيد الفطر املقبل ،وحتى
الآن مل يتم حتديد موعد نهائي لعر�ضه.
وجمعت امل�شاهد الأولى من الفيلم بني ي�رسا و�آ�رس يا�سني ،للمخرج
ماندو العدل وي�شارك يف بطولة الفيلم �أمينة خليل وبيومي ف�ؤاد،
و�آخرون من النجوم ،والعمل من ت�أليف �إبراهيم عي�سى.

