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إيهاب توفيق مشعل العروج

»زكاة« مشعل العروج مع إيهاب توفيق في مدينة نصر
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

انتهى الفنان إيهاب توفيق مؤخرا من تصوير 
كليب جديد بعنوان »الزكاة« يجمعه بالفنان 
املبدع مشعل العروج، الكليب من اخراج تامر 
حربي، واس���تغرق تصويره 3 أيام، حيث مت 
التصوير في ش���ارع البورصة بالتحرير في 
مصر الى جانب بعض مشاهد من الكليب مت 
تصويرها بأحد املستشفيات اخلاصة مبدينة 
نصر الى جانب بعض ش���وارع مدينة نصر، 

واألغنية كلمات بهاء الدين محمد وأحلان أشرف 
سالم وتوزيع محمد مصطفى.

من جانب آخر تواجد إيهاب في بيروت أليام 
حيث حّل ضيفا على أحد البرامج الفنية التي 
ستعرض خالل شهر رمضان املقبل على قناة 

»أبوظبي« الفضائية.
وخالل احللقة حت���دث الفنان عن ألبومه 
اجلديد الذي يعد ل���ه حاليا ومن احملتمل ان 
يطرحه خالل موسم رأس السنة املقبل والذي 

يتعاون فيه مع محمد رحيم وأش���رف سالم 
وحمدي صديق، وأشار توفيق الى انه مازال 
يبحث عن شعراء وملحنني جدد للتعاون معهم، 

حيث يراهن إيهاب على هذا األلبوم.
كما تطرق الى موضوع األدعية واألغنيات 
الدينية التي يجهزها ليطرحها في ألبوم ديني 
كامل خالل ش���هر رمضان املقبل والتي يقوم 
بتس���جيلها حاليا، وذلك حلبه الشديد لغناء 

األغنيات التي متدح الرسول.

غادة عبدالرازق
 بطلة »رؤية خليفة«

لقاء سويدان.. 
»سلطة بلدي«

القاهرة ـ سعيد محمود
أب�����دى املخ������رج وائل 
احسان موافقته املبدئية على 
اخراج فيلم »رؤية خليفة« 
الذي تق���وم ببطولته غادة 

عبدالرازق.
ال��فيل���م م���ن ت��ألي���ف 
السيناريست ناصر عبدالرحمن، 
وفي حالة موافقة وائل احسان 
النهائية على الفيلم سيكون هذا 
التعاون االول بينه وبني  هو 
غادة عبدالرازق، حيث ستبدأ 
التحضي���رات الفعلية للعمل 
فور انتهائها من فيلمها املقرر 
الب���دء في تصويره خالل هذا 
الشهر في استوديو النحاس. 
ويحمل عنوان »شرف امرأة«، 
الفيلم يخرجه محمد راضي، 
ويش���ارك في بطولته كل من 
احمد فلوكس، وحسن حسني، 
وصالح عبداهلل، وهو من تأليف 

ياسر فضل.

انتهى املخرج طارق راشد 
من تنفيذ حوالي 50% من ست 
كوم »سلطة بلدي« الذي يعد 
أول س���ت كوم ثالثي االبعاد 
يقوم بإنتاج���ه قطاع االنتاج 
بالتلفزيون املصري ويعرض 
ف���ي رمضان ويتم  ألول مرة 
تنفي���ذه باس���توديو ط���ارق 

راشد.
ويقوم باألداء الصوتي في 
املسلس���ل العديد من الفنانني 
منهم لقاء س���ويدان وسعيد 
طرابيك وحلمي فودة، وغيرهم 
من الفنانني، سيناريو وحوار 

ايقون نبيل.
العمل في  وتدور أح���داث 
حلقات منفصلة داخل عمارة 
تسكنها حيوانات مختلفة، في 
اطار معاجلة اجتماعية كوميدية 
تسلط الضوء على املجتمع الذي 

هو نفسه مسبب األزمات.

غادة عبدالرازق

لقاء سويدان

»حكايات الدنيا«
 لهاني شاكر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انتهى الفنان هاني ش���اكر 
مؤخ���را م���ن تس���جيل آخر 
أغنية من ألبومه اجلديد الذي 
يحمل عنوان »بعدك ماليش«، 
واالغنية هي »حكايات الدنيا«، 
كلمات أحمد شتار وأحلان خالد 
جنيدي وتوزيع حازم رأفت. 
اربيكا  وقد استقرت ش���ركة 
ميوزك على طرح االلبوم في 

السابع من يوليو املقبل.
يذكر ان االلبوم سيضم 13 
أغنية متنوع���ة ما بني أجمل 
االغاني الكالسيكية والدرامية 
وتعاون الفنان هاني شاكر في 
هذا االلب���وم مع مجموعة من 
الش���عراء منهم د.نبيل خلف 
وأحم���د ش���تا وناصر اجليل 
ومحمد القصاص ومن امللحنني 
وليد سعد ومحمد ضياء وخالد 
جنيدي واملوزعني عادل عايش 

ومتيم.

هاني شاكر


