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رغم الحزن واألسى ...حال نورة تعلق على االتهامات:
عساكم ما تفقدون غالي
وجهت الفنانة ح�لا ن��ورة ع�بر خا�صية « »storyعلى موقع
«ان�ستغرام» ،ال�شكر لكل من وا�ساها ووقف بجانبها يف وفاة والدتها
ال�سيدة فتحية حممد الكيالين ،التي وافتها املنية �صباح الثالثاء
 6نوفمرب احلايل.
ون�رشت «ح�لا» عدة تدوينات ،قالت فيها�« :شكرا لكل زمالئي
و�أ�صدقائي الفنانني وزميالتي و�صديقاتي الفنانات ا�سم ا�سم �شخ�ص
�شخ�ص �أ�شكركم� ،شكرا حممد احلملي بورا�شد على تفهمه و�إح�سا�سه
وتقديره ال�صادق فيني».
و�أ�ضافت�« :شكرا هبة الدري الزميلة ال�صديقة الوفية اهيا �أول �شخ�ص
�س�ألت عني وعن حالتي وح�ست فيني وخافت على من الأمل والوجع
اللي �أنا فيه� ،شكرا نورا بالألف على وقفتها معاي �أخت دنيا وما حد
يح�س باملعاناة �إال نف�س ال�شخ�ص اللي يعاين».
وتابعت�« :شكرا �أبوي �إنه معاي وربي يطول بعمره وما يحرمني
منه ويا يجعل يومي قبل يومه� ،أبوي �صديقي ال�صدوق �إلى فاهمني
عدل� ،شكرا للي خذلوين».
وردت الفنانة حال نورة على كل ال�شائعات التي طالتها ،ب�أنها
ادعت وفاة والدتها لكي تك�سب املزيد من ال�شهرة واملتابعني،
وقالت «نورة» يف ر�سالتها« :يعايروين ب�شهرتي الفنية واهما �إلى
يدورون ال�شهرة للأ�سف بهاذي اللحظة متنيت ان ياليت ما كنت
م�شهورة ،وياليت ما انولدت على هل الدنيا �أ�سا�سا ،وخليت
ال�شهرة حقكم ما قول غري احلمدالله ك�سبت ح�سنات من ربي من
ورا ظلمكم وحقدكم و�أي�ضا �شكرا لكم تعلمت الكثري منكم».و�أ�ضافت:
«�شكرا حق النا�س �إلى ترق�ص على �آالمي وجروحي وا�ستهزءوا فيني
وكذبوا وجعي برغم اين مذبوحة بدال ما ي�س�ألون عني ويعرفون
احلقيقة مني هذا لوكان �صج قلبهم فيه رحمة ،ولكن بكل احلاالت
ال يرحموين ون�سوا الله موجود و�شاهد وعارف بحالتي منذ والدتي
على هذه الدنيا».
وتابعت« :وكثري من الكالم �صعب �أقوله واكتفي بالرد هكذا وع�ساكم
ما تفقدون غايل وما �أمتنى حلد ي�شوف اللي �أنا �شفته».
وا�ستطردت قائلة�« :شكرا للمنافقني على وجودكم بيننا ك�شفت لنا
حقائق �شكرا لكم جميعا ح�سيتوا بوجعي و�آالمي».

• حال نورة

ح��ر���ص ال��ف��ن��ان ح�سني
امل���ه���دي ع��ل��ى تهنئة
ال��ف��ن��ان ال��ق��دي��ر داود
ح�سني مبنا�سبة يوم
ميالده ،الذي ي�صادف 5
نوفمرب.
و�����ش����ارك «امل����ه����دي»
جمهوره ،عرب ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع
«ان�����س��ت��غ��رام» ،بلقطة
خا�صة جتمعه بالفنان
داود ح�����س�ين ،وعلق
عليها ق��ائ�لا« :معلمي
و�صديقي و�أخ��ي و�أبي،
كل عام و�أنت ب�ألف خري،
وعقبال  100عام».
وي�شارك الثنائي ح�سني
املهدي وداود ح�سني يف
بطولة م�سل�سل «مو�ضي
قطعة من ذه��ب» ،الذي
يجري ت�صويره حاليا يف
مناطق متفرقة بالكويت،
وه���و م��ن ت���أل��ي��ف حمد
ال��روم��ي و�إخ����راج منري
الزعبي.
• أحالم حسن

• عبد املجيد عبدالله

• أحالم

رسالة مهمة لـ «المسيئين»
إلى منى شداد

• منى شداد

�أط��ل الفنان خالد عبدالرحمن على جمهوره ،عرب ح�سابه
الر�سمي على موقع التدوينات الق�صرية «تويرت» ،من خالل
مقطع م�صور طم�أن به جمهوره على حالته ال�صحية ،قائال:
«جمهوري الكرمي حتياتي لكم� ،أب�رشكم اليوم كنت يف العيادة
واحلمد لله الأمور جيدة ،وادعي �أنا و�أنتم �أن ال نرى �رشا �إن
�شاء الله».
وعلق على املقطع املن�شور قائال« :ال�سالم عليكم ورحمة الله
وبركاته ..احلمد لله على ما �أنعم علينا يف كل �شي ،جمهوري
الكرمي ومتابعيني الأعزاء �أ�سعد الله �أوقاتكم بكل خري� ،شكرا
على توا�صلكم ودعواتك الله «يخ�رشكم من دعائكم»� ،شكر�آ
ملتابعتكم».
جدير بالذكر �أن الفنان خالد عبد الرحمن كان �أ�صيب مبر�ض
احل��زام الناري ،وق�ضى عدة �أي��ام بامل�ست�شفى حتى متاثل
لل�شفاء وعاد حلالته ال�صحية الطبيعية.
وكان �آخر �أعمال النجم خالد عبدالرحمن �أغنية «جرح القلب»،
التي طرحها منذ ع��دة �أ�شهر وحققت جناحا كبريا بدول
اخلليج.

�أعربت الفنانة منى �شداد عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع «ان�ستغرام» ،عن ا�ستيائها ال�شديد
من التعليقات ال�سلبية والالذعة ،م�ؤكدة �أنها
�ستتخذ االج��راءات القانونية الالزمة بحق
الأ�شخا�ص امل�سيئني.
وقالت «�شداد» يف ر�سالتها�« :صباح اخلري
حبايبي حابه �أق��ول �شي جدا مهم بالن�سبة
يل �أمتنى من بع�ض الأكاونتات اللي يدخلون
عندي ي�سبون ويقذفون بكالم غري حمرتم
و�أنا ما ت�أثر من هال�شي �أق�صى �شي �أ�سويه
ا�سوي بلوك �أو املحامي يتخذ االج��راءات

القانونية».
و�أ�ضافت« :و�أنا مو متعودة كل�ش �أين �أغلط
على ان�سان لأين ما راح �أ�ستفيد �شي خلونا
حلوين ونفيد بع�ض ونتوا�صل مبحبة واحرتام
بع�ض بالنهاية احرتم حترتم».
وذيلت تعليقها بقولها« :ر�سالة جدا مهمة».
ويعر�ض حاليا للفنانة منى �شداد م�سل�سل
«حبيبي حياتي» من بطولة :ح�سن البالم،
زهرة عرفات ،عبدالعزيز الن�صار ،انت�صار
ال�رشاح ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف فوزية
الدريع ،و�إخراج خالد را�ضي الف�ضلي.

جديد وليد الشامي« ...شباب شياب»
�أعلن الفنان وليد ال�شامي عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام» ،عن تقدميه �أغنية خا�صة بفيلم
«�شباب �شياب» ،والتي من املفرت�ض �أن يطرحها اليوم عرب موقع «يوتيوب» واملتاجر الرقمية.
ون�رش «ال�شامي» فيديو م�صورا من داخل اال�ستوديو ،ظهر فيه وهو ي�ضع �صوته على
الأغنية ،وعلق عليه قائال« :ترقبوا �أغنيتي اجلديدة �شباب �شياب واخلا�صة
بفيلم �شباب �شياب للمخرج يا�رس اليا�رسي ،والذي �ستنطلق عرو�ضه من
يوم غد يف ال�سعودية ،ومن اليوم الثاين والع�رشين من نوفمرب يف جميع
�أنحاء اخلليج واملنطقة».
فيلم «�شباب �شياب» انطلق عر�ضه بدور ال�سينما ال�سعودية ،وهو من
بطولة نخبة من جنوم اخلليج العربي ،وهم �سعد الفرج ،مرعي
احلليان ،ليلى عبدالله ،ف���ؤاد علي ،من�صور الفيلي� ،إ�ضافة �إلى
الفنان ال�سوري �سلوم حداد ،وهو من �إخراج يا�رس اليا�رسي ،وتدور
�أحداث الفيلم حول �أربعة �أ�صدقاء م�سنني يعي�شون يف دار للم�سنني،
وعندما يرث �أحدهم ثروة كبرية ،يذهبون جميع ًا يف مغامرة م�شوقة
يف دبي بت�شجيع من طبيبتهم .و�أطلق الفنان وليد ال�شامي ،م�ؤخرا،
�أغنية جديدة بعنوان «دزوها» ،من �إنتاج �رشكة «روتانا» لل�صوتيات
واملرئيات ،وهي من كلمات ق�صي عي�سى ،و�أحلان علي �صابر.

• خالد عبدالرحمن

حسين المهدي يهنئ داود حسين
في يوم ميالده

مليون مشاهدة ألغنية «عايش سعيد»
لعبدالمجيد عبداهلل ...وأحالم تهنئه عليها
جت���اوزت �أغنية «عاي�ش �سعيد»
للفنان عبداملجيد عبدالله ،حاجز
املليون م�شاهدة وذلك بعد � 3أيام
من طرحها على قناته الر�سمية
على موقع الفيديوهات ال�شهري
«يوتيوب».
ون�����ش�رت امل��ط��رب��ة االم��ارات��ي��ة
«�أح�لام» تهنئة للفنان ال�سعودي
«ع��ب��دامل��ج��ي��د ع��ب��دال��ل��ه» ،على
االغنية وذلك عرب ح�سابها الر�سمي
على موقع التدوينات الق�صرية
«تويرت» .وعلقت قائلة« :الله الله
يا بو عبدالله انتوا ال�سعادة عندما
يجتمع الكبار».
و�شكر «عبدالله»� ،أح�ل�ام ،على
كالمها وكتب يف تغريدة لها�« :أم
فاهد انتي ملح الأغنية اخلليجية».
والأغنية كلمات تركي� ،أحلان طارق
حممد ،توزيع ع�صام ال�رشايطي.
يذكر �أن عبداملجيد قد �أ�صدر م�ؤخرا
�أغنية «من مثلك» ،والتي ح�صدت
�أك�ثر من  14مليون م�شاهدة على
«يوتيوب» ،الأغنية من كلمات�:أنور
امل�شريي� ،أحلان�:أحمد الهرمي.

خالد عبدالرحمن يطل على جمهوره
ويطمئنهم على حالته الصحية

• وليد الشامي

• حسني املهدي و داود حسني

سماح تهنئ أحالم حسن
بعد حصولها على الدكتوراه
هن�أت الفنانة �سماح ،عرب
ح�سابها على «ان�ستغرام»،
الفنانة �أحالم ح�سن مبنا�سبة
ح�صولها على الدكتوراه يف
جمال امل�رسح.
ون�رشت «�سماح»� ،صورة
ل���ـ«�أح�ل�ام» وعلقت
عليها قائلة�« :ألف
م���ب���روك �أخ���ت���ي
الغالية الفنانة
�أح��ل��ام ح�سن
ح�����ص��ول��ه��ا
ع��ل��ى درج���ة
الدكتوراه يف
امل�رسح..
• سماح
ت�ستا هلني
يا �أحلى دكتورة �أحالم».
وخا�ضت الفنانة �أحالم ح�سن ال�سباق الرم�ضاين
املا�ضي مب�سل�سل «ع�برة ���ش��ارع» ،من بطولة
الفنانة القديرة �سعاد عبدالله ،وداود ح�سني،
وفاطمة ال�صفي ،وهبة الدري ،وجمال الردهان..
وغريهم ،وهو من ت�أليف حمد الرومي ،و�إخراج
منري الزعبي.
و�شاركت الفنانة �سماح حدي ًثا يف امل�سل�سل
الإذاع��ي «بنقول لكم �سالفة» ،بطولة نخبة من
جنوم اخلليج ،منهم :حياة الفهد ،وداود ح�سني،
و�سعد ال��ف��رج ،و�سليمان اليا�سني ،و�أ�سامة
املزيعل ،وحممد ال�شطي ،وهدى اخلطيب ،وهند
البلو�شي ،و�آخ��رون ،ومن املقرر بثه خالل الفرتة
املقبلة.

نصيحة ساخرة
من شمس لمن يريد
مغادرة حياتها

�شاركت الفنانة �شم�س جمهورها وحمبيها عرب
ح�سابها الر�سمي على «تويرت» ،بتغريدة وجهت
من خاللها ن�صيحة �ساخرة ،ملن يريدون مغادرة
حياتها.
وغ���ردت �شم�س قائلة« :ال��ل��ي يبي يطلع من
حياتي ،يلب�س جاكيت اجلو ب��ارد» ،وتفاعل
مع التغريدة ،الكثري من حمبيها ومتابعيها،
الذين اعربوا عن اعجابهم ال�شديد بهذا التعليق
ال�ساخر.
وك��ان �آخ��ر �أعمال «�شم�س» ،هو كليب �أغنية
«وعيت من جنوين» ،وهي باللهجة اللبنانية،
و���ش��ارك��ه��ا يف ج���زء م��ن��ه��ا �صديقها حممد
عبدالعظيم ،و�صورتها تلبية ملطالب الكثري
من حمبيه ،وطرحتها عرب قناتها الر�سمية على
«يوتيوب».

• شمس

