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شريف منير يكشف سبب تأخر

للمرة األولى ...تامر حسني

يغني على مسرح أوبرا دبي

الجزء الثاني من «الزيبق»
�شارك الفنان �رشيف منري جمهوره ،عرب
ح�سابه ال�شخ�صي ،على موقع «�إن�ستغرام»
وج��ه م��ن خ�لال��ه ر�سالة
مبقطع م�صور
ّ
ملتابعيه عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
بكل دول ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،ليجيب عن
ا�ستف�ساراتهم بخ�صو�ص م�صري اجلزء
الثاين من م�سل�سل «الزيبق».
وق���ال ��شري��ف م��ن�ير �إن امل�سل�سل مت
االنتهاء من كتابته منذ �سنتني ،و�إننا
مل نقم بالكذب على �أي �شخ�ص ،وان
اجلهة امل�رشفة على العمل مل متنحنا
الت�صاريح ،ونتمنى �أن��ا وك��رمي عبد
العزيز ان نقدم هذا العمل لأنه �سيبد�أ

بتواجد عمر بطل العمل ب�إ�رسائيل ،و�أتوقع
�أن ينال �إعجابكم ب�شكل كبري.
اجلدير بالذكر �أن النجم �رشيف منري،
ينتظر خالل الفرتة املقبلة عر�ض فيلمه
جديد «املمر» ال��ذي ي�شارك يف بطولته
بجانب �أح��م��د ع��ز ،حممد ف���راج� ،أحمد
فلوك�س� ،أحمد رزق ،هند �صربي� ،أمري
�صالح الدين� ،أحمد �صالح ح�سني ،وحممد
ال�رشنوبي.
وغ��اب «م��ن�ير» ع��ن ال�سباق الرم�ضاين
احلايل ،وان�شغل بتقدمي برناجمه ال�شهري
«�أنا وبنتي» مع ابنته �أ�سما ،واملذاع عرب
�إحدى الف�ضائيات.

• شريف منير

• هدى
سعد

دنيا بطمة تكشف

عن عملها الغنائي الجديد

• دنيا بطمة

بسبب وفاة والدتها

إلهام شاهين صرحت

�أعلنت الفنانة دنيا بطمة عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
موقع «�إن�ستغرام» ،عن حت�ضريها لعمل غنائي جديد،
حيث من املتوقع طرحه خالل الفرتة املقبلة.
�صورا لها من داخل اال�ستوديو ،وعلقت
ون�رشت دنيا،
ً
عليها قائلة« :انتظروين يف عمل رائع قري ًبا� ،شكر
كبري للهيئة امللكية املغربية للتنمية والتوا�صل
االفريقي والعاملي على اهتمامهم وثقتهم،
وعلى ر�أ�سهم الأ�ستاذ حممد بو�صفيحة وال�سيدة
حنان الوردي».
و�أ�ضافت« :العمل من كلمات الأ�ستاذ نبيل جاي،
و�أحلان وتوزيع املبدع حممد ال�رشابي ،ال�رصاحة
ت�سجيل الأغ��اين معاك خمتلف ج�� ًدا ،الله يعطيك
و�شكرا لكم جميعا ال�شباب».
ال�صحة،
ً
ي�شار �إلى �أن �آخر �أعمال دنيا بطمة ،كان كليب «الزمن
بيدور» ،وهو من كلمات هيثم �شعبان ،و�أحلان هيثم
الزيات ،وتوزيع �أ�سامة �سامي ،ومت ت�صوير الكليب يف
القاهرة ومن �إخراج �أحمد جيالين.
وت�ستعد دنيا بطمة ،حال ًيا للتح�ضري لدويتو غنائي
جديد �سيجمعها باملطرب املغربي ال�شاب �إيهاب �أمري،
ؤخرا العديد من التكرميات ،كان �آخرها
كما تلقت م� ً
جائزة «الباما» ك�أف�ضل مطربة مغربية.

بذهابها للطبيب النفسي
ك�شفت النجمة �إلهام
���ش��اه�ين ،ع��ن ال�سبب
وراء ترددها على �أحد
الأطباء النف�سيني ،وذلك
خ�لال لقاء �أج��رت��ه مع
الإعالمية ب�سمة وهبة،
بربنامج «�شيخ احلارة»،
ال��ذي ي��ذاع على �إح��دى
الف�ضائيات.
وقالت �إل��ه��ام �شاهني،
�إن وفاة والدتها ،كانت
مبثابة انك�سار لها،
م�شرية �إلى �أنه عقب فراق
والدتها� ،شعرت ب�إرهاق
ع�صبي �شديد ،ون�صحها
بع�ض املحيطني بها،
• الهام شاهني
بتناول مهدئات ،وهو ما
�أ�صابها بحالة اكتئاب،
�إلى �أن قررت �أن تذهب لطبيب نف�سي .ورغم جتاوزها هذه املرحلة،
ف�إنها ما زالت تتعاي�ش مع والدتها ،وتتحدث مع �صورتها يف
املنزل ،كما حتتفظ بالكثري يف مالب�سها ،حتى الآن .و�أ�شارت �إلى
�أنها حتتفظ بطرحة ال�صالة التي كانت ترتديها والدتها ،ومل تقم
بغ�سلها منذ �أكرث من � 10سنوات ،للحفاظ على رائحتها.

هدى سعد تستعد لطرح أغنية
جديدة «قد بيها»
ت�ستعد املطربة املغربية هدى �سعد لطرح
�أغنية جديدة بعنوان «قد بيها» ،والأغنية
من كلماتها و�أحلانها،وتوزيع املو�سيقى
�أ�سامة �سامى ،ومن املقرر �أن يتم طرحها
يف الأيام املقبلة.
م��ن ناحية �أخ���رى ط��رح��ت م���ؤخ��را هدى
دويتو جديد مع املطرب فريد غنام ب�أغنية
بعنوان «طريق النجاح» وهي من كلمات

ي�ستعد الفنان تامر ح�سني
حلفله الغنائي الأول على
م����سرح �أوب���را دب���ي ،وذلك
�ضمن فعاليات احتفاالت
دبي بعيد الفطر املبارك.
ومن املقرر �أن يقام احلفل
ي���وم اخلمي�س  6يونيو،
ع��ل��ى �أن ي���ب���د�أ احل��ف��ل يف
متام ال�ساعة الـ 9بتوقيت
الإمارات.
ريا
يذكر ان تامر �أحيا �أخ ً
جم���م���وع���ة م����ن احل���ف�ل�ات
الغنائية الناجحة يف م�رص
وال�سعودية ،التي �شهدت
• تامر حسني
ريا من
ح�ضورا
جماهرييا كب ً
ً
ً
حمبيه ،قدم فيها باقة غنائية من �ألبوم «عي�ش ب�شوقك»،
ومنها «كفاياك �أعذار ،نا�سيني ليه 100 ،و�ش».

عبد الرحيم ال�صنوطي ،و�أحلان وتوزيع
يو�سف كريران.
يذكر �أن الفنانة هدى �سعد �أ�صدرت منذ
بدايتها � 4ألبومات ،كتبت وحلنت عددا
كبريا من �أغنياتها ،وكان �آخر الألبومات
التي �أ�صدرتها قبل غيابها هو «ال�سهرة»،
من �إنتاج �رشكة «روتانا» قبل �أن تنف�صل
عنها.

رنا سماحة تستعد لطرح
أغنية سنغل جديدة
• رنا
سماحة

سارة التونسي :سعيدة بالعمل في «حكايتي»

 ...وأحب تجسيد األدوار المركبة
قالت الفنانة �سارة التون�سي �إنها �سعيدة بردود الفعل الإيجابية
حول دورها يف �شخ�صية «�صوفيا» مب�سل�سل «حكايتي» والتي �أثارت
جدال وا�سعا بني رواد ال�سو�شيال ميديا،مو�ضحة �أنها تلقت ر�سائل
من متابعي العمل من خمتلف الوطن العربي.
ٍ
حتد بالن�سبة لها فهو ُيعترب دورين
و�أ�ضافت �سارة �أن هذا الدور
داخ��ل دور واحد�،شابة حاملة من �أب م�رصي و�أم فرن�سية
تقرر العودة للعمل كم�صممة �أزياء وم�س�ؤولة عن امل�صنع
ّ
ال��ذي ت��دور حوله معظم الأح��داث�،أم��ا اجلانب الآخر
فهو «�صوفيا» الأم احلنون التي حتاول حماية ابنتها
الوحيدة «يا�سمني �صربي» من �رش عائلة قبل �أن تكت�شف
�إ�صابتها بال�رسطان،ولأنني �أحب الأدوار املركبة،قررت
تقدمي الدور ب�شكل جديد وخمتلف.

و�أو�ضحت �سارة �أنها �سعيدة بالعمل مع املخرج �أحمد �سمري فرج
لثقته مبوهبتي وبقدرتي على تقدمي الدورين،و�أي�ض ًا �سعيدة جد ًا
بالتعامل مع �رشكة �سيرنجي،كما �أعترب نف�سي حمظوظة جد ًا بالعمل
مع كل فرد من فريق عمل م�سل�سل «حكايتي»،معلقة :فريق رائع بكل
املقايي�س.
م�سل�سل «حكايتي» يعر�ض على قنوات ،CBC،DMC،ONEبطولة
يا�سمني �صربي،وفاء عامر�،أحمد حامت�،أحمد �صالح ح�سني�،أحمد
بدير�،إدوارد،جمال عبد النا�رص،ناهد ر�شدي�،إ�سالم جمال،هنادي
مهني�،أحمد جمال �سعيد،تامر �شلتوت�،أحمد حالوة،نهال
عنرب�،سارة التون�سي،دنيا امل�رصي،وم�صطفى دروي�ش وحممود
فار�س،حنان العربي،هبة عبد احلكيم وت�أليف حممد عبداملعطي
و�إخراج �أحمد �سمري فرج و�إنتاج �سيرنجي.

نادين لبكي ...فخر لبنان
في مهرجان كان

شذى حسون تسجل
ال غنائي ًا جديداً
عم ً

ك�شفت الفنانة �شذى ح�سون عن ت�سجيلها لعمل غنائي جديد ،يف
�أحد اال�ستوديوهات بالعا�صمة العراقية «بغداد» ،مل تف�صح عن
تفا�صيله.
و�شاركت «�شذى» جمهورها ،عرب خا�صية « »storyعلى موقع
�صورا لها من داخل اال�ستوديو ،واكتفت بالتعليق
«�إن�ستغرام»،
ً
عليها�« :إل��ى العمل» ،حيث من املتوقع �إطالقها خالل الفرتة
القادمة.
ؤخرا ،عرب
�
م
واملرئيات
لل�صوتيات
«روتانا»
�رشكة
و�أطلقت
ً
قناتها الر�سمية على موقع «يوتيوب» ،فيديو كليب �أغنية «واعر»،
للفنانة �شذى ح�سون ،وذلك مبنا�سبة عيد احلب الذي ي�صادف 14
فرباير من كل عام.
�أغنية «واع��ر» من كلمات خالد املريخي ،و�أحل��ان املو�سيقار
د .طالل ،وتوزيع ح�سام كامل� ،أما الكليب فمن �إخ��راج عالء
ؤخرا� ،أحدث �أعمالها
الأن�صاري .وطرحت الفنانة �شذى ح�سون م� ً
الغنائية بعنوان «�أح�سك �أم��ي» ،عرب القناة الر�سمية ل�رشكة
«روتانا» لل�صوتيات واملرئيات ،على موقع «يوتيوب» ،والأغنية
من كلمات حيدر الأ�سري ،و�أحل��ان همام ح�سن ،وتوزيع عمار
عدنان.
• شذى حسون

ا�ستطاعت املخرجة واملمثلة اللبنانيةنادين لبكي �أن حتقق �إجناز ًا جديد ًا
ُيح�سب لها ويجعلها مدعاة فخر للبنان ولكل اللبنانيني ،حيث مت اختيارها
لرت�ؤ�س جلنة حتكيم فئة «نظرة ما» يف مهرجان كان ال�سينمائي الدويل
بدورته الـ ،72والذي انطلقت فعالياته يوم الثالثاء املا�ضي املوافق 14
مايو احلايل وي�ستمر �إلى الـ 25منه.
وقد هن�أها وزير الثقافة حممد داود وتوجه لها بالقول « :هي املرة الأولى
التي تتولى امر�أة لبنانية وعربية هذا املن�صب .لبنان يفتخر بكم ،متمنني
لكم دوام النجاح والت�ألق» .وتخلف نادين يف هذه امل�س�ؤولية املمثل
الهوليوودي بيني�سيو ديل تورو رئي�س هذه اللجنة يف دورة  ،2018والتي
انتهت بفوز فيلم «بوردر» للمخرج الإيراين ال�سويدي علي عبا�سي عن هذه
الفئة .وهذه لي�ست املرة الأولى التي ترفع فيها نادين �إ�سمها و�إ�سم
لبنان عالي ًا يف �أهم املحافل الفنية العاملية ،فقد �سبق وتر�شح فيلمها
«كفرناحوم» جلائزة �أو�سكار عن فئة �أف�ضل فيلم �أجنبي وغولدن غلوب
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أي�ضا لـ «بافتا» يف بريطانيا ولـ
«�سيزار» يف فرن�سا .وعلى الرغم من عدم نيلها اجلائزة ،ف�إن جمرد
تر�شحها للجائزة هو �إجناز بحد ذاته ،علم ًا ب�أنها نالت عدة جوائز
تر�شيحا ،وكان لفيلم
عن �أعمالها ،ففازت بـ  12جائزة من �أ�صل 20
ً
فر ّ�شح �إلى  10جوائز وفاز بخم�س
«�سكر بنات» ن�صيب كبري منهاُ ،
وو�ضعها يف دائرة ال�ضوء عاملي ًا.
كل التحية والتقدير لـ نادين على ما تقدمه من فن جميل وجمهود
جبار ،فهي ت�ستحق �أن نفخر بها ،وت�ستحق بالفعل �أكرث من تكرمي
وتقدير على جهودها يف رفع ا�سم لبنان عالي ًا.

انتهت املطربة رنا �سماحة
من ت�سجيل �أغنية جديدة
ب��ع��ن��وان «رق�����ص��وين على
الواحدة» ،من كلمات وليد
الغزايل ،و�أحل��ان مدين،
وتوزيع كرمي عبدالوهاب،
واملقرر طرحها يف الأيام
املقبلة.
من ناحية �أخ��رى،
ت�������ش���ارك رن���ا
���س��م��اح��ة يف
دويتو جديد
م�����ع م��ي��ن��ا
عطا وهايدي
مو�سى بعنوان
«�أح���ل���ى ح��ي��اة»
من كلمات �أحمد ح�سن
را�ؤول ،و�أحل��ان حممد
ال�صاوي ،وتوزيع �أ�سامة
الهندي ،و�إخ��راج مرق�ص
عادل ،ومن املقرر �أن يتم
طرحه يف الأيام املقبلة.

• نادين
لبكي

