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بهذه الكلمات ...أحمد يونس يدافع
عن حال شيحة

في مهرجان «إهمج»

• أحمد يونس

• حال شيحة

غرد الإعالمي �أحمد يون�س عرب ح�سابه اخلا�ص مبوقع
ّ
«تويرت» بتغريدة يدافع فيها عن الفنانة حال �شيحة
ؤخرا.
ب�سبب الهجوم الذي تعر�ضت له م� ً
وك��ان «يون�س» غ�ضب من الهجوم ال��ذي تعر�ضت
ل��ه «ح�لا» بعدما �شاركت متابعيها على موقع
«ان�ستغرام» ،بعدة �صور جمعتها ب�أطفالها ،خالل
عطلة عيد الأ�ضحى املبارك.
وغرد يون�س قائال« :حال �شيحة ،نزلت �صورة لها مع
ّ
�أوالدها ،يا نهار �أزرق على كمية النا�س اللي دخلوها
جهنم وولعوا فيها وحددوا لها مكانها فني بال�ضبط،
احنا ما �شاء الله خال�ص و�صلنا ملكان �أعلى من ربنا
�سبحانه� ،أنتو عارفني امل�صيبة فني ،ان كل واحد
فينا لو ربنا ك�شف �سرته عنه هنحفر حفرة وندفن

نف�سنا باحليا دفن جماعي».
واجلدير بالذكر �أن «�شيحة» كانت قد ن�رشت عدة
�صور مع �أطفالها� ،أو�ضحت من خاللها الأوق��ات
ال�سعيدة التي كانت تق�ضيها معهم.
وعلقت كاتبة« :عيد �سعيد للجميع من كندا ،االحتفال
بعطلة العيد مع �أطفايل ،ال �شيء ميكن مقارنته
بذلك ،ال �شيء ي�شبه الأ�رسة ،فعلى الرغم من �أننا
بعيدون يف امل�سافة ،اال �أننا قريبون من بع�ضنا
البع�ض ،فالذي يجمعنا هو احلب� ،أنا وهم �سنبقى
هكذا دائما».
ي�شار �إلى �أن حال �شيحة �شاركت حممد رم�ضان يف
بطولة م�سل�سل «زلزال» وهو �أول �أعمالها الذي عادت
من خالله بعد غياب طويل عن ال�ساحة الفنية.
• هيفاء وهبي

آسر ياسين ينشر الغالف

الدعائي لفيلمه «الشايب»

• آسر
ياسني

كارول سماحة استذكرت مروان خوري

• كارول
سماحة

ن�رش النجم �آ��س�ر ي��ا���س�ين ،الغالف
الدعائي الأول لأحدث �أفالمه «ال�شايب»،
عرب ح�سابه ال�شخ�صي بـ«ان�ستغرام».
وظهر �آ�رس وهو يقود دراجة بخارية،
وعلق على البو�سرت�« :صيف .»2020
وكتب على البو�سرت عبارة «والد
رزق -ال�شايب» ،ويظهر يف فيلم
ال�شايب بع�ض ال�شخ�صيات من فيلم
«والد رزق» �أبرزها �سيد رجب يف
دور «�صقر» ،وكان �آ�رس قد ظهر يف
امل�شهد الأخ�ير من فيلم «والد رزق
 »2وه��و ينتظر خ��روج «�صقر» من
ال�سجن ،بعد القب�ض عليه يف نهاية
اجلزء الأول.
كما ن�رش النجم حممد هنيدي على
ح�سابه ال�شخ�صي بـ «ان�ستغرام» مهنئ ًا
�آ�رس يا�سني قائالً�« :ألف مربوك هيك�رس
املجرة».
يذكر �أن فيلم ال�شايب هو من ت�أليف
�صالح اجلهيني ،ومن �إخراج ح�سني
املنباوي ،بطولة النجم عمرو
ع��ب��داجل��ل��ي��ل و���س��ي��د رج���ب،
وهو يع َد �أول فيلم م�رصي
ل�شخ�صية م ��أخ��وذة من
فيلم �آخ��ر ،و�إل��ى الآن
مل يت�ضح من هم بقية
النجوم امل�شاركني
يف العمل.

ال�سهرة الثانية منمهرجان اهمج ال�سياحي بدورته التا�سعة مل تكن عادية ،للمرة الأولى
رّ
فح�ضت ووعدت وفاج�أت حمبيها
الفنانة كارول �سماحة تطلّ على جمهورها يف اهمج،
ا�ستثنائي غنت فيه �أجمل �أغنياتها اجلديدة والقدمية ،كما انتقت �أغنيات باللغات
بحفل
ّ
االنكليزية والفرن�سية ،و�أعادت تقدمي �أغنية «�ساملة يا �سالمة»للنجمة العاملية الراحلة
داليدا بتوزيع جديد.
افتتحت كارول ال�سهرة مبوال �أهدته �إلى بلدة اهمج ،ثم �أطلّت على امل�رسح بف�ستان ف�ضي
براق مت ّيز بكم طويل من املرايا بتوقيع امل�صمم جان لوي�س �صبجي ،ووعدت اجلمهور
ب�سهرة ا�ستثنائية تلهب فيها الأجواء احلما�سية و�سط الربد يف اهمج.
علي»« ،حبي دلوقت»« ،خليك بحالك»�« ،سهرانني».
«غايل ّ
«يا حبيبي»�« ،أ�ضواء ال�شهرة»« ،ا�سمعني» �أغنيات حفظها اجلمهور ورددها مع الفنانة
كارول �سماحة بحما�س قوي وطالبها بالبع�ض منها.
ي
وفاج�أت كارول �سماحة حمبيها بغناء الديو الذي قدمته �سابق ًا مع الفنانمروان خور 
«يا رب» ،واختارت �أي�ض ًا �أن تغني باللغة االنكليزية �أغنية
« »Show must go onللنجم العاملي uFreddie Merc
 ،ryثم جل�ست قرب اجلمهور وغنت «اتطلع فيي هيك».
للغة الفرن�سية �أي�ض ًا ح�صة مع كارول �سماحة ،وقبل
�أن ت�ؤدي الأغنية �أجرت مناف�سة بني اجلمهور الذي
يجيد اللغة الفرن�سية ،واجلمهور ال��ذي يجيد
اللغة االجنليزية ملعرفة �أي لغة يف�ضلون �أكرث،
وطلبت منهم �أن يغنوا معها �أغنية «»Je Taime
للمغنية العاملية .Lara Fabienne
وكان لفريوز وطوين حنا �أي�ض ًا ح�صة يف حفل كارول،
فاختارت من الأر�شيف �أغنية «دقوا املهابيج»« ،من
�رشديل الغزالة» و«عودك رنان».
واختتمت كارول �أم�سيتها ب�أغنيتي «وح�شاين بالدي»،
و«ب�صباح االلف الثالث» للم�ؤلف وامللحن الراحل
من�صور الرحباين بناء على
طلب خا�ص من احل�ضور.
وك�����ش��ف��ت ك����ارول �أم����ور ًا
مرة يف
حتدثت عنها لأول ّ
كوالي�س احلفل.
• مروان خوري

قصة حب جديدة تخرج مراد يلدريم
من حزنه

يحاول مراد يلدرمي ال�شهري بـ«�أمري» اخلروج
من حزنه بعد فقدان طفله الأول من زوجته
املغربية امي��ان الباين التي �أجه�ضت قبل
�أيام جنينها الأول ،وي�ستعد للعودة للوقوف
جمدد ًا �أمام كامريات الدراما الرتكية بعمل
درامي جديد بعنوان «رامو».
جنحت ال�رشكة الرتكية  Bkmيف التعاقد
مع مراد يلدرمي لبطولة م�سل�سلها الرتكي
اجلديد «رامو» ،املقرر البدء بت�صويره
خالل الأيام املقبلة فور التعاقد مع بقية
�أبطال امل�سل�سل بعد اختيار الرتكية
جيمري باي�سال يف دور فاتو�ش �شقيقة
رامو وجوركام �سيفينديك يف دور
املقرب لرامو ،ومن
بوز ال�صديق
ّ
املقرر البدء بت�صوير امل�سل�سل
يف منطقة «�أ�ضنة» حيث تدور
�أحداث امل�سل�سل هناك.
وت���دور �أح����داث امل�سل�سل
ح��ول ق�صة ح��ب رم�ضان
ويج�سده
ال�شهري برامو
ّ
مراد يلدرمي بفتاة جميلة
وجت�سدها
تُ دعي بيلني،
ّ
الرتكي ة yCemre Ba
 selبطلة م�سل�سل «ال
ترتك ي��دي» ،و�ستكون
عالقة رامو بايلني حمور
�أح���داث امل�سل�سل حيث
ينتمي العمل �إل��ى نوعية
الدراما الرتكية الرومان�سية
التي متيز بها مراد يلدرمي يف
م�شواره الفني.
و�سيتولّ ى املخرج الرتكي م�صطفى
�شفيكي دوغان مهمة �إخراج امل�سل�سل
املقرر البدء بت�صويره مع بداية �شهر
�سبتمرب لي�ستمر �إلى �أكتوبر ونوفمرب،
على �أن تُ عر�ض �أول��ى حلقات العمل مع

• مراد يلدرمي

بداية مو�سم ال�شتاء املقبل عرب �شا�شةSHOW TV
الرتكية.
من ناحية �أخرى ،ينتظر مراد يلدرمي حتديد موعد
ت�صوير م�شاهده �ضمن �أول �أعماله ال�سينمائية يف
م�رص يف فيلم «ماكو» الذي يظهر من خالله ب�شخ�صيته
احلقيقية «مراد» .والفيلم ينتمي �إلى نوعية �أعمال
االث��ارة وم�أخوذ عن ق�صة حقيقية لع ّبارة م�رصية
تعر�ضت للغرق قبل �سنوات ،وي�شارك يف بطولة
ّ
الفيلم ق�صي خويل وب�سمة وناهد ال�سباعي.

إجازة شيريهان
في أوروبا

تؤجل عروضها

المسرحية

بالسعودية
تشوق الجمهور
هيفاء وهبي
ّ

ألغنيتها الجديدة

ي جزء ًا �صغري ًا من �أغنيتها اجلديدة
طرحت النجمة هيفاء وهب 
لت�شوق اجلمهور .و�أعلنت هيفاء على ح�سابها على �أحد مواقع
التوا�صل االجتماعي« :مفاج�أة� ،أغنية جديدة تطرح يوم
االثنني � 19أغ�سط�س» .وكانت هيفاء قد �أحيت منذ ب�ضعة
�أيام حف ً
ال غنائ ًّيا �ضخم ًا يف غوتنربغ ال�سويد ح�رضه �أكرث
من � 50ألف �شخ�ص من جمهورها ومتابعيها ،ووقفوا
�أم��ام امل�رسح رغم ظ��روف الطق�س ال�سيئة وحملوا
املظالت حتت ال�شتاء .اجلدير بالذكر �أن هيفا
�ستتجه يف نهاية �شهر احلايل يوم � 28أغ�سط�س
�إلى القاهرة لت�صوير م�شاهدها يف فيلم «عقد
اخلواجة» �إلى جانب�أحمد الفي�شاوي.

بالرغم م��ن انتهاء الفنانة 
�شرييهان من بروفات عرو�ضها
امل�رسحية منذ فرتة وت�صويرها
لبع�ض ال��ع��رو���ض ال��ت��ي من
املفرت�ض �أن تعر�ض على �شا�شة
دي ام �سي اال �أنها اجلت تقدمي
العرو�ض يف ال�سعودية وذلك
لق�ضائها اجازتها يف اوروبا
مع بناتها الفرتة املا�ضية
واي�ضا التزال �شرييهان متخوفة
م��ن التجربة التي تعود بها
جلمهورها بعد غياب وترغب
يف مزيد من الوقت للت�أكد من
ان كل �شيء على ما يرام.

• شيريهان

