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ليلى علوي :أحمد حلمي

هشام ماجد عن أكرم حسني:

يعمل بحب وضمير

واحد من أظرف  5على األرض

• هشام ماجد

• أكرم حسني

�شارك الفنان ه�شام ماجد
ج��م��ه��وره ،ع�بر ح�سابه
ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع
ت��ب��ادل ال�صور والفيديو
«ان�ستغرام» ،ب�صورة قدمية
جمعته بعدد من �أ�صدقائه
امل��ق��رب�ين �أح���م���د فهمي
و�شيكو و�أك����رم ح�سني،
وظهر الأخ�ير ب�شخ�صيته
ال�شهرية �سيد �أبو حفيظة.
واحتفل ه�شام ماجد ،بيوم
م��ي�لاد �أك���رم ح�سني ،من
خالل تعليقه على ال�صورة
وقال« :زي النهاردة اتولد
واح���د م��ن �أظ���رف  5على
وجه الأر���ض ..انه الأكرم
احل�سني..كل �سنة و�أنت
�أظرف و�أتفه من ال�سنة اللي
قبلها».
ي�شار �إلى �أن ه�شام ماجد
ؤخرا من ت�صوير
انتهى م� ً
م�سل�سه اجلديد «اللعبة»،
الذي كان من املقرر طرحه
خ�لال املو�سم الرم�ضاين
امل��ا���ض��ي ،ل��ك��ن��ه ت�أجل
ب�سبب �أزم���ة ت�سويقية،
وي�شارك يف بطولته �شيكو،
وم��ي ك�ساب ،وجمموعة
من جنوم الكوميديا ،ومن
امل��ق��رر �أن ي��ط��رح خالل
الأ�سابيع املقبلة.
وتعاقد ه�شام ماجد و�شيكو
على فيلم جديد يعودان من
خالله لل�سينما ،ولكنهما
يتكتمان ع��ل��ى تفا�صيل
الفيلم حتى بدء ت�صويره.

• نيللي كرمي

• دينا الشربيني

فيلم جديد يجمع بين دينا الشربيني

ونيللي كريم وغادة عادل وكريم عبدالعزيز
ان�ضمت املمثالت امل�رصيات دينا ال�رشبيني 
ونيللي كرمي وغادة عادل للممثل امل�رصي كرمي
عبدالعزيز يف بطولة فيلمه اجلديد «البع�ض ال
يذهب للم�أذون» املقرر طرحه �ضمن مو�سم بداية
العام .2020
ومن املقرر �أن ينطلق ت�صوير الفيلم يف منت�صف
�شهر �سبتمرب املقبل ،يف الديكورات التي يعاينها
خمرج العمل �أحمد اجلندي ،لينطلق الت�صوير

بامل�شاهد اخلارجية �أوالً ،ثم يدخل �صناعه
للت�صوير داخل البالتوهات.
وي�شارك يف بطولة الفيلم �أي�ض ًا املمثلون حممود
حميدة ،ماجد الكدواين ،وبيومي ف�ؤاد ،وهو من
ت�أليف �أمين وتار.
جدير بالذكر ان كرمي يعر�ض له حاليا «الفيل
الأزرق  »2وي�شاركه البطولة هند �صربي ونيللي
كرمي وخالد ال�صاوي ،من ت�أليف احمد مراد.

ن�رش الفنان �أحمد حلمي عرب ح�سابه
ال�شخ�صي مب��وق��ع ت��ب��ادل ال�صور
والفيديوهات «ان�ستغرام» مقطع فيديو
من كوالي�س فيلم«خيال م�آتة».
وظهر حلمي ب�شخ�صيته التي كان
يلعبها يف فيلم «خيال م�آتة» وهي
�شخ�صيته «ي��ك��ن �سنهور» الرجل
العجوز ،وعلقت الفنانة ليلى
علوي من خالل التعليقات
بر�سالة لـحلمي قائلة�« :أنت
خمتلف وبت�شتغل بحب
و�ضمري من جناح لنجاح».
فيلم «خ��ي��ال م���آت��ة» من
بطولة �أحمد حلمي ،منة
�شلبي ،خالد ال�صاوي،
ب��ي��وم��ي ف�����ؤاد ،لطفي
لبيب ،وعبدالرحمن
�أب���و زه���رة ،وغريهم
من النجوم� ،سيناريو
وح���وار عبد الرحيم
كمال ومن �إخراج خالد
مرعي.
ي�شار �إل��ى �أن ليلى
ع���ل���وي غ���اب���ت عن
رم�������ض���ان ،2019
وك��ان �آخ��ر �أعمالها
الدرامية م�سل�سل «هي
ودافن�شي»الذيعر�ض
يف رم�����ض��ان 2016
و�شاركها يف بطولته
خ��ال��د ال�صاوي،
و�آخ����ر �أعمالها
ال�سينمائية فيلم
«املاء واخل�رضة
والوجه احل�سن»،
و�شاركها البطولة منة
�شلبي وبا�سم �سمرة وهو من
�إخراج ي�رسي ن�رص الله.

أصالة شاركت متابعيها

�شاركت الفنّانة �أ�صالة ن�رصي متابعيها ب�صورة جديدة لها
برفقة جنليها من زوجها املخرج طارق العريان ،وهما �آدم
وعلي.
وظهرت �أ�صالة يف ال�صورة تتو�سط جنليها وعلّقت على ال�صورة:
ال�سعادة».
ّ
«�شوية �سعاده مع منبع ّ
ؤخرا دويتو غنائي ًا مب�شاركة م�صطفى
�
�أ�صالة ،كانت قد طرحت م ً
حجاج ،بعنوان «ملا تقول يا عوم» ،وهي الأغنية الدعائية
اخلا�صة بفيلم «والد رزق .»2
كما �شهدت الفرتة املا�ضية خالف ًا �شدي ًدا وهجوم ًا متباد ًال بينها
وبني الفنّانة �أحالم ب�سبب الإعالمية فجر ال�سعيد.

• كرمي عبدالعزيز

• غادة عادل

دنيا سمير غانم تعايد زوجها برسالة رومانسية
• ياسمني صبري

احتفلت النجمة دنيا �سمري
غامن ،بعيد ميالد زوجها
الإع�لام��ي رام��ي ر�ضوان
بن�رشها �صورة جتمعهما
���س��وي��ا وع��ل��ق��ت عليها
بر�سالة رومان�سية عرب
ح�سابها مبوقع ان�ستغرام
ق��ائ��ل��ة :ك��ل �سنة و�أن��ت
طيب يا رجلي ،يارب كل
�أيامك مليئة بالنجاح،
وال�ضحك وال�سالم� ،أحبك
ريا وفخورة بيك ،ربنا
كث ً
يحميك يا حبيبي.
ون�������ش�رت دن���ي���ا عرب
ح�سابها مبوقع ان�ستغرام
�صورة جتمعها بزوجها،
ووج���ه���ت ل���ه كلمات
رومان�سية م��ع�برة عن
حبها الكبري له قائلة:
«ع���ي���د م���ي�ل�اد �سعيد
حبيبي ،بتمنالك �أيام
مليئة بالنجاح وال�ضحك
وال�����س�لام� ،أح��ب��ك كثريا
و���س���أظ��ل ف��خ��ورة بيك
دائ��م��ا ،ربنا يحميك يا
حبيبي».
وع��ل��ى ال��ف��ور رد عليها
زوجها رامي ر�ضوان بر�سالة �أخرى قال فيها�« :شكرا
حبيبتي ،ربنا يخليكي ليا ويحفظك انت وكايال».
يذكر �أن الفنانة دنيا �سمري غامن تخ�ص�ص �أغلب من�شورات
ح�سابها على ان�ستغرام لال�شادة مبا يحققه زوجها رامي
ر�ضوان من اجنازات ،وتوجه له ر�سالة دعم وحب عقب

• أحمد حلمي

تأخر عرض برنامج سيرين عبدالنور
بسبب المونتاج

• دنيا سمير غامن وزوجها

كل ظهور بامل�ؤمترات الكربى كمحاور لكبار ال�ضيوف،
بينما تتوزع بقية من�شوراتها للرتويج لأعمالها الفنية
و�آخرها «بدل احلدوتة تالتة» كما تدعم �شقيقتها اميي
وزوجها ح�سن ال��رداد ،وترف�ض متاما ن�رش �أي �صور
ل�صغريتها كايال كما تتجنب ن�رش �صور تك�شف كوالي�س
حياتها اخلا�صة.

ياسمين صبري لم تحسم قرار تفرغها
للدراما أم للسينما؟

مل حت�سم النجمة يا�سمني �صربي موقفها من خو�ض
مناف�سات ماراثون دراما رم�ضان  2020حتى الآن،
رغم تلقيها العديد من العرو�ض املغرية بعد جناح
بطولتها املطلقة الأول��ى يف م�سل�سل «حكايتي»
الذي عر�ض مبو�سم  ،2019حيث تنتظر يا�سمني �أن
حتقق النجاح نف�سه ولكن �سينمائيا ،وتبحث الآن
عن �سيناريو يليق بخطوتها الأولى على ال�شا�شة
الكبرية بعد �سل�سلة �أفالم ناجحة مع النجم حممد
امام والفنان حممد رم�ضان.
يا�سمني �صربي احتاجت لعطلة �صيفية طويلة
بعد تعر�ضها �إل��ى االره��اق من �ساعات الت�صوير
الطويلة مل�سل�سل «حكايتي» ،وبد�أت الظهور جمددا
عرب ح�سابها مبوقع ان�ستغرام باطالالت �ساحرة،
ومن املنتظر ان تعكف خالل الأيام القليلة املقبلة

على اتخاذ قرار نهائي فيما يخ�ص خطوتها الفنية
املقبلة ،و�أمامها خياران الأول مناق�شة عر�ض تقدمي
م�سل�سل جديد يف ماراثون دراما رم�ضان  2020على
�أن يبد�أ الت�صوير بنهاية �شهر �أكتوبر املقبل� ،أو
حتقيق حلم بطولتها ال�سينمائية الأول��ى على �أن
ت�شارك به يف مو�سم �أفالم عيد الفطر.
يذكر �أن يا�سمني �صربي اثارت حرية جمهورها هذا
الأ�سبوع بعدما ن�رشت ر�سالة غام�ضة عرب ح�سابها
ال�شخ�صي مبوقع ان�ستغرام تعليقا على �صورة لها
حيث كتبت�« :ستظل تبحث عني يف كل امر�أة تقابلها»،
وت�ساءل متابعوها من تق�صد ،لكنها مل ترد.
وبعدها خطفت الأنظار باطاللة �ساحرة بف�ستان
�ساحر باللون الأ�صفر من منا�سبة خا�صة رف�ضت
الك�شف عن تفا�صيلها.

• ليلى علوي

• سيرين عبدالنور

بعد �أن ح�سمت حمطة �أم بي �سي
الأمر واختارت النجمة �سريين عبد
النور الطالق برنامج «الديفا» الذي
يحاول ت�سليط ال�ضوء على احلياة
الواقعية لعبدالنور وبع�ض امل�شاهد
اخلا�صة ب�أدوار قليلة م ّثلتها خا�صة
بالربنامج� ،أُنهي ت�صوير الربنامج
قبل ح���وايل ال�شهر ،و�أ��شرف��ت
امل��خ��رج��ة رن���دة ال��ع��ل��م على
التفا�صيل اخلا�صة و�أعلنت قبل
ثالثة �أ�سابيع على �صفحتها
اخلا�صة «في�سبوك» عن ا�سم
الربنامج «ديفا» وكتبت:
«لكن ما ال��ذي ي�ؤخر
عر�ض الربنامج»؟
ب��داي��ةً  ،ان عملية
املونتاج ت�ستغرق
ك��ث�ير ًا م��ن الوقت
بح�سب م��ا �أفادنا
�أح�����د ال��ع��ام��ل�ين
�ضمن الربنامج،
وه�������ذا ل���وح���ده
ي��ح��دد م�س�ؤولية
العاملني والوقت
امل���ع���ط���ى ل��ه��م
المت���ام الربنامج
وتقدميه جاهز ًا،
�أم����ا امل����زج بني
حلقات خا�صة رمبا
�سيحول الربنامج
ّ
�إلى عر�ضني �صباح ًا
وم�ساء.
ً
وحتى تنتهي عملية
املونتاج ،تعلن ام بي
�سي عن دعوتها لعقد
م�ؤمتر �صحايف خا�ص
ب��ال�برن��ام��ج بح�ضور
عبدالنور وفريق العمل
الذي و�ضع الفكرة ونفّذها
وهي التجربة الأول��ى لـ�إم
بي �سي كتلفزيون الواقع
م��ع ف��ن��ان��ة م��ع��روف��ة ولها
�شهرتها.
ُيذكر ان عبدالنور مل تعلن
حتى اليوم عن توقيعها مع
�رشكة ايغل فيلمز بخ�صو�ص
م�سل�سل رم�ضاين جديد تردد
�أن بطله املمثل ال�سوري با�سل
خياط الذي يقف للمرة الأولى
�أم���ام ع��ب��دال��ن��ور ،وه��ي تنتظر
عر�ض الربنامج لتعلن بعدها �أو
ت�ؤكد �أنها وقّ عت مل�صلحة ايغل
ه��ذه امل���رة وخ��رج��ت م��ن الهيبة
و�رشكة ال�صباح.

