أراس أينملي يصل بـ«المعجزة» إلى الصين
ي ��واص ��ل ال �ف �ي �ل��م ال �ت��رك��ي «م �ع �ج��زة ف ��ي ال ��زن ��زان ��ة »7
م��ن ب�ط��ول��ة أراس ب��ول��وت أي�ن�م�ل��ي ح�ص��د ن�ج��اح��ات
كبيرة ح��ول ال�ع��ال��م بعد ع��رض��ه عبر ع� ّ�دة تطبيقات
الكترونية.
وف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ف �ق��د ان �ت �ش��رت ع �ن��اوي��ن أخ �ب��ار في
الصحافة التركية ت�ق��ول ب��أن الفيلم ب��دأ ع��رض��ه في
الصين دون الكشف عن أي تفاصيل.
فمن بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في تركيا
والوطن العربي عبر شبكة نتيفلكس يبدو أن دائرة
انتشاره بدأت تتوسع ليصل الى العالم أجمع.
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رانيا شهاب تواصل تصوير« ..غريب»
كتب نهى حنيفة

ت��واص��ل ال�ف�ن��ان��ة ران �ي��ا ش�ه��اب ت�ص��وي��ر مسلسل جديد
ب�ع�ن��وان «غ��ري��ب» لعرضه خ��ال شهر رم�ض��ان المقبل،
وهو من اخراج نعمان حسين وتأليف عبدالله بالعيس
ويشاركها في البطولة كل من الفنان طارق العلي والفنان
جمال الردهان وانتاج فروغي لانتاج الفني وستجسد
شخصية تمر بمجموعة من المشاكل والمواقف كونها
زوج ��ة ثانية م��ا يجعلها ع��رض��ة للمشاكل مثل الغيرة
والحسد من قبل شخصية الزوجة االولى في العمل.

كما انتهت منذ ف�ت��رة قريبة م��ن تصوير فيلم
«غ�ي�ب��وب��ة» م��ع ال�ف�ن��ان اح�م��د اي ��راج وتظهر في
شخصية طبيبة ن��اج�ح��ة ف��ي عملها وت��دخ��ل
في قصة حب وهي شخصية تعتمد دائما على
نفسها وعلى الرغم من أنها امرأة ثرية وهادئة
وراقية في تعاملها مع اآلخرين اال أنها متقلبة
المزاج ،والعمل من انتاج الفنان خالد الغجيرب
الذي يشارك في البطولة وايضا يشارك فيه الفنان
احمد العونان والفنان شهاب حاجيه ومن اخراج
عمار الموسوي ومن تأليف محمد الكندري.
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تتعاون فيه مع املخرج باسل الخطيب ومن تأليف محمد وعلي شمس ومشاركة عدد من النجوم

حياة الفهد :تأجيل «عرش الطاووس» والقادم مفاجأة
كتب مشاري حامد

أعلنت الفنانة ال�ق��دي��رة ح�ي��اة الفهد عن
تأجيل مسلسل «عرش الطاووس» الذي
يعتبر ضمن سلسلة اج��زاء مسلسل «ام
ه ��ارون» لما بعد م��وس��م رم�ض��ان بحكم
ان ال �ع �م��ل ي�ت�ط�ل��ب ال �ت �ص��وي��ر ف��ي إح��دى
ال� � ��دول ون� �ظ ��را ل �م��ا ي �م��ر ب ��ه ال� �ع ��ال ��م م��ن
ظ��رف وت�غ�ي��رات بسبب ف�ي��روس ك��ورون��ا

وصعوبة تنفيذه في مثل هذه االوضاع
ت��م اس �ت �ب��دال ال�ع�م��ل «ع ��رش ال �ط��اووس»
بعمل اجتماعي اخ��ر وسيكون في اطار
ك ��وم� �ي ��دي وس� �ي� �ت ��م االع � � ��ان ع� �ن ��ه خ ��ال
االيام القادمة.
وق��د نوهت الفنانة القديرة حياة الفهد
ع��ن ذل ��ك ال �ع �م��ل ح �ي��ث ق��ال��ت :ب� ��اذن ال�ل��ه
ت �ع ��ال ��ى ال �ع �م ��ل ال � �ق� ��ادم ل �ش �ه��ر رم �ض ��ان
س� �ي� �ك ��ون م � �ف� ��اج� ��أة ج �م �ي �ل ��ة ل �ل �ج �م �ه��ور

نظرًا ملا يمر به العالم
من ظرف وتغيرات
بسبب «كورونا» أدت
إلى صعوبة تنفيذ
العمل في مثل هذه
األوضاع

المؤلفان محمد وعلي شمس

وسنعلن عنه قريبا م��ع ال�م�خ��رج باسل
الخطيب والمؤلفين محمد وعلي شمس
ومشاركة عدد من النجوم.
وسبق ان قامت الفهد بنشر السيناريو
ال� � �خ � ��اص ب ��ال� �ح� �ل� �ق ��ة االول � � � ��ى ل �م �س �ل �س��ل
«ع� � � � ��رش ال� � � � �ط � � � ��اووس» ع � �ب� ��ر ح� �س ��اب� �ه ��ا
ال ��رس � �م ��ي ع� �ل ��ى ت �ط �ب �ي��ق «ان� �س� �ت� �غ ��رام»
وعلقت عليها «توكلنا على الله العلي
القدير سنذهب الى عالم مختلف مشوق

المخرج باسل الخطيب

وم � �ع ��ال ��م ج �م �ي �ل��ة ب� �ل� �م� �س ��ات اخ ��راج� �ي ��ة
ج�م�ي�ل��ة ون �ج��وم م��ن ال �ك��وي��ت واالم� ��ارات
وال �س �ع ��ودي ��ة وال �ب �ح��ري��ن األح� �ب ��اء ع�ل��ى
قلبي وأيضا نجوم من العراق الحبيب.
وكان مسار العمل حسب ما اعلنت عنه
مسبقا ح�ي��اة ال�ف�ه��د ب��ان��ه ي�ط��رح العديد
م��ن القضايا االجتماعية م��ع القليل من
القضايا السياسية التي تهم المجتمع
ال �ع��رب��ي واالس ��ام� ��ي وال� �ه ��دف م ��ن ذل��ك
أن ت �ق��دم ع�م��ا ب�ن�ف��س م�س�ت��وى مسلسل
«أم ه ��ارون» ان ل��م ي�ك��ن أف�ض��ل م��ن حيث
ال� � �ط � ��رح وال � �م � �ض � �م ��ون وال � �ش � �ك� ��ل ح �س��ب
قولها.
ومن خال التصريح عن التأجيل تعلن
«ام س � ��وزان» ع��ن ع��ودت �ه��ا ال ��ى االع �م��ال
ال �ك��وم �ي��دي��ة ال �ت ��ي ت �م �ي��زت ب �ه��ا ب �ع��د ان
اخ� ��ذت م� �س ��ارا ب��اع �م��ال �ه��ا ن �ح��و ال ��درام ��ا
ً
ال�ت��راج�ي��دي��ة ول��م ن��ر أع �م��اال م�م��اث�ل��ة لما
ق��ام��ت ب�ه��ا م�ث��ل شخصية «ام سليمان»
في مسلسل «سليمان الطيب مع الفنانة
ال�ق��دي��رة س�ع��اد ع�ب��دال�ل��ه وال�ف�ن��ان القدير
م�ح�م��د ال �م �ن �ص��ور ك �م��ا ك ��ان ل �ه��ا ال�ع��دي��د
م ��ن االع� �م ��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ال �ك��وم �ي��دي��ة
التي لم تغب عن بال المشاهد الخليجي
والعربي.

ناصيف زيتون ّ
يتصدر
في «يا عسل»

زين عوض تتألق بمهرجان األغنية
واملوسيقى في األردن
أق ��ام ��ت ال �ف �ن��ان��ة األردن� �ي ��ة زي ��ن ع ��وض ح �ف��ا في
م �ه��رج��ان األغ �ن �ي��ة وال�م��وس�ي�ق��ى األردن � ��ي ،٢٠٢٠
الذي نظمته وزارة الثقافة وراعى الحفل معايير
التباعد االجتماعي ،وأقيم عبر مواقع التواصل
االجتماعي
وأب ��دت «ع ��وض» سعادتها بالمهرجان مشيدة
بالجهود المبذولة من القائمين على المهرجان.
وق��ال��ت ف��ي ت�ص��ري�ح��ات« :ال�م�ه��رج��ان ن��اج��ح بكل
ال�م�ق��اي�ي��س ،وال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت ك��ان��ت كبيرة
للغاية ..أوج��ه التحية والشكر لمدير المهرجان
أيمن سماوي على حسن ادارت��ه ،وللفنان جهاد
سركيس الذي شاركني الحفل» .وتابعت« :شهد
ً
ابتداء
المهرجان اعطاء فرص لألصوات الجميلة
م ��ن م� �ب ��ادرة م��وه �ب �ت��ي م ��ن ب �ي �ت��ي ،ك �م��ا ش��ارك��ت
العديد من األصوات الجميلة في المهرجان».
ً
وأض ��اف ��ت« :أع �ج �ب��ت ك �ث �ي��را ب��ال �خ��ام��ات ال��واع��دة

ً
ال�ت��ي ش��ارك��ت ،وأعتقد أن�ن��ا ستراهم نجوما في
المستقبل القريب ،في ح��ال توفرت لهم الرعاية
وااله� �ت� �م ��ام» .وت �ح��دث��ت ع��ن م�ش��ارك�ت�ه��ا ق��ائ�ل��ة:
«ش ��ارك ��ت ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة األول� �ي ��ة الخ �ت �ي��ار ال�ع�ش��ر
متسابقين األوائ��ل المتأهلين ،وقدمت في حفل
الختام باقة من األغاني التراثية لسمراء البادية
س �م �ي��رة ت ��وف� �ي ��ق ،وم �ن �ه��ا م �ح��ا ال� � � ��دار ،ي��وم �ي��ن
والثالث ،وموال ما ريدو».
واختتمت« :ش��ارك��ت على هامش المهرجان في
ن ��دوة صباحية للحديث ع��ن ط��رق ت�ط��وي��ر الفن
واالب ��داع ل��دى الجيل ال�ق��ادم ،في المركز الثقافي
الملكي» .يذكر أن اللجنة المشاركة في المهرجان
ً
ض �م ��ت ك � ��ا م� ��ن ال� �ش ��اع ��ر «م� �ح� �م ��ود ال �ش �ل �ب��ي»
والدكتور «أيمن عبدالله» والفنان «أسامة جبور»
واالعامية «رن��دا ع��ازر» والفنان العربي «الهام
المدفعي».

يحصد النجم ناصيف زيتون نجاحات أغنيته
الجديدة «يا عسل» ،فبعد مرور عشرة أيام على
ّ
تتصدر قائمة أفضل
صدورها ،ما زالت األغنية
األغ ��ان ��ي ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق  ،Anghamiكما
ت �ص� ّ�درت التريندينغ رق��م واح��د على YouTube
لعدة أيام في لبنان ّ
ّ
وعدة بلدان عربية.
ّأم��ا على تطبيق  Spotifyفقد ن��ال��ت األغ�ن�ي��ة من
ً
خال شركة  Wataryعلى  Take Overابتداءا من
ّ
ال �ي��وم ،فاحتلت ص��ورة غ��اف األغ�ن�ي��ة صفحات
ّ
الرئيسية.
سبوتيفاي
ّ
يذكر أن «يا عسل» هي من ّرصيد األلبوم الثالث
ل�ن��اص�ي��ف زي �ت��ون ال ��ذي ت��وق��ف ف �ت��رة ع��ن اص ��دار
ً
وكورونا.
أغانيه تباعا بسبب األحداث اللبنانية
ّ
ّ
ول �ك��ن ت �ف� ّ�وق األغ�ن�ي��ة ك��ان ك��ال�م�ع�ت��اد ،ول��م ت��ؤث��ر
األوض��اع الراهنة على نجاحها ،بالعكس كانت
النتائج مذهلة.

إعداد نهى أحمد حنيفة

لجني عمران بإطاللة
جذابة

آينت عامر تبرز أنوثتها
خالل أحدث تصوير

إصابة نشوى مصطفى
بفيروس «كورونا»

مفاجأة جديدة من بيلي
إيليش لجمهورها

سر أناقة كريم قاسم في
مهرجان الجونة السينمائي

ت��أل �ق��ت االع��ام �ي��ة ل�ج�ي��ن ع� �م ��ران ،ف ��ي ح �ف��ل خ�ت��ام
م�ه��رج��ان ال�ج��ون��ة ب��دورت��ه ال��راب �ع��ة ،ب��اط��ال��ة بسيطة
وناعمة حيث ظهرت بفستان طويل باللون األسود
واألزرق بستايل األكمام المنفوخة ال��Puff Sleeves
بتوقيع مصممة األزياء مرمر حليم ،وأطلت بمكياج
ناعم يبزر جمال مامحها وجعلها تبدو أصغر فى
السن بأنامل للميكاب أرتست منار جميل.

خضعت الفنانة آي�ت��ن ع��ام��ر ،ألح��دث جلسة تصوير
بعدسة أح�م��د م�ب��ارز ،ظ�ه��رت خالها ب��اط��ال��ة أنثوية
ومميزة ،بتوقيع مصمم األزي��اء محمد ص��اح الدين
ودار األزياء الخاصة به Maison Moe
وقال «صاح» أن التصميم عبارة عن فستان حمات
ً
طويا ومعه بليزر  Over sizeمن نفس الخامة ،وهي
خامة الكريب ولونه مسترد.

أعلنت الفنانة ن�ش��وى مصطفى اصابتها بفيروس
كورونا المستجد ،وذل��ك بعد اجرائها أشعة مقطعية
على الرئة ،قبل قليل.
وكتبت ن�ش��وى مصطفى عبر حسابها الشخصي
ع �ل��ى م ��وق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي «ف� �ي ��س ب � ��وك»:
«ادع��ول��ي ..عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة
لسه طالعة ولألسف كورونا».

ك�ش�ف��ت ال�ن�ج�م��ة ال�ع��ال�م�ي��ة ب�ي�ل��ي اي�ل�ي��ش ع��ن أن�ه��ا
تخطط الط��اق ع�م��ل غ�ن��ائ��ي ج��دي��د خ��ال الفترة
ال �م �ق �ب �ل��ة ،ح �ي��ث أك� ��دت ب �ي �ل��ى اي �ل �ي��ش ال �ب��ال �غ��ة من
ال�ع�م��ر ( 18ع� ً�ام��ا) خ��ال رده ��ا ع�ل��ى أس�ئ�ل��ة ع��دد
م��ن المعجبين عبر خاصية القصص القصيرة
في موقع «انستغرام» ،أنها تستعد الطاق أغنية
جديدة خال الشهر المقبل.

ظ �ه��ر ال �ف �ن��ان ك��ري��م ق��اس��م ،ع �ل��ى ال �س �ج��ادة ال �ح �م��راء
بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة ،باطالة
ج��ذاب��ة جعلته ضمن أك�ث��ر االط ��االت الرجالية أن��اق��ة،
حيث ارت��دى بدلة مميزة توقيع مصمم األزي��اء معاذ
البحيري ،بمهرجان الجونة السينمائي وبليزر كريم
قاسم ال��ذي ارت��داه ضمن مجموعته الجاهزة هو من
قماش الصوف االنكليزي ولونه زيتي.

