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توقيع مذكرة تعاون مشترك «بين إم بي سي» والتلفزيون الصيني
ٍ
خطوة تهدف �إلى تطوير املحتوى
يف
الإعالمي ب�شق ّيه التقليدي والرقمي،
وتبادل اخلربات والكفاءات الإنتاجية
التلفزيونية وال�سينمائية ،وتعزيز
قطاع امل��وارد الب�رشية وتنميتها،
ّ
وقعت «جمموعة  »MBCمذكرة تفاهم
م ّدتها ثالث �سنوات مع دائرة الإذاعة
والتلفزيون الوطنية يف ال�صني «The
National Radio and Television
.»Administration
وا�ست�ضافت جم��م��وع��ة «»MBC
يف م��ق� ّ�ره��ا الرئي�سي يف «مدينة
دب��ي ل�ل�إع�لام» ،الإم���ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،ح��ف��ل ت��وق��ي��ع مذكرة
التفاهم ،وذلك بح�ضور رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة« ،»MBCال�شيخ وليد
بن �إبراهيم �آل �إبراهيم ،وامل�رشف
ال��ع��ام على املجموعة ،الأ�ستاذ
علي احلديثي ،والرئي�س التنفيذي
للمجموعة� ،سام بارنيت� ،إلى ٍ
عدد
من املدراء التنفيذيني.
فيما ح�رض ع��ن اجل��ان��ب ال�صيني
معايل غ��او جيامنني نائب وزير
الإعالم يف دائرة الإذاعة والتلفزيون
الوطنية ال�صينية «The National
Radio
and
Television
 ،»Administrationومعه وف ٌد
ي�ضم كبار امل���دراء والتنفيذيني
واال�ست�شاريني.
ويف تعليقه على االتفاقية التي ي�أتي
املحتوى الرباجمي مبختلف �أ�شكاله
و�أمناطه� ،إلى جانب الإعالم الرقمي،
وقطاع الفعاليات ،وقطاع التنمية
الب�رشية كمحاور رئي�سية لها ،قال
ال�شيخ وليد« :ن�سعى مع �رشكائنا يف
دائرة الإذاعة والتلفزيون الوطنية يف
ال�صني �إلى تطوير بيئة عمل �إعالمي
حتاكي نظرياتها يف �أكرب ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات العاملية الكربى،
من حيث الكفاءة والأداء واالبتكار
والأب��ح��اث والتطوير ،وغريها من
التطور والنمو».
�رشوط
ّ

شذى سبت تحسم جدل
«عمليات التجميل»
ح�سمت الفنانة �شذى �سبت عرب
ح�سابها على «ان�ستغرام» ،اجلدل
حول �إجرائها عمليات جتميل،
نافية خ�ضوعها لعمليات من
هذا النوع،وا�ست�شهدت على ذلك
مبقطع فيديو من م�سل�سل «ليلة
عيد» ،الذي ُعر�ض عام .2010
وعلقت «�شذى» بالقول« :م�سل�سل
ليلة عيد� ،سنة  ،2010يال �أبي
�أع���رف وي��ن عمليات التجميل
�أفحموين ..عزة النف�س لن جتعل
حياتك �سعيدة لكنها ت�ضمن لك
احرتامك لنف�سك».
و�أ�ضافت« :فكن عزيزا ،و�إياك �أن
تنحني مهما كان الأمر �رضوريا،
فرمبا ال ت�أتيك الفر�صة مرة
�أخ����رى ل�ترف��ع ر�أ���س��ك جم���ددا!
وخليك عزيزالنف�س لو داخلك
منهار ،و�أب��ق��ى كبري الطبع،
م��ا ت��ذل��ك ح��اج��ة ،دع��ه يذهب

من ال يريدك».
وتابعت�« :صدقني لو �أرادك �سيخلق
�ألف عذر للبقاء ..وال حتزن عندما
يف�ضل �أحدهم �شخ�صا عنك ،فال ميكن
�إقناع القرد ب�أن الفراولة �أ�شهى من
امل��وز! فكل �شيء يف هذه الدنيا،
�إما �أن ترتكه �أو يرتكك� ،إال الله،
�إن �أقبلت �إليه �أغناك ،و�إن تركته
ناداك ..فما �أمات الله ُ�شعور ًا بقلبك
�إال ليحيي بعده �شعورا �أجمل ،وما
غادر قلبك �شخ�ص ل�سبب �إال �أقبل
الله عليك ب�أ�شخا�ص دون �سبب».
يذكر �أن �آخر �أعمال الفنانة �شذى
�سبت ،كان م�سل�سل «حزاوينا
خليجية» ،و�شاركها البطولة:
غادة الفيحاين ،و�أمني ال�صايغ،
و�سمية اخلنة،و�سعيد قري�ش،
ومرعي احلليان ،وهو من ت�أليف
�رشيدة املعو�رشجي ،و�إخراج
جمعان الرويعي.

• توقيع مذكرة التفاهم بحضور الشيخ وليد بن إبراهيم واملشرف العام

سيرين عبدالنور تتحول إلى «!»avatar

• سيرين عبدالنور

�شاركت النجمة �سريين عبدالنور جمهورها
وحمبيها عرب ح�سابها على «ان�ستغرام»،
ب�صورة ظهرت فيها ب�شكل جديد وخمتلف
متاما عما تظهر عليه دائ��م��ا ،وعلقت
قائلة« :ن��ي��ول��وك».و�أث��ار ظهور �سريين
املختلف ،ج��دال كبريا ،حتى �إن �أحد
متابعيها قال« :لوهلة ظننت �أنك كائن من
الف�ضاء اخلارجي» ،وردت «�سريين»،على

• شذى

هذا ال�شخ�ص ب�شكل �ساخر ،قائلة�« :أ�شبه
.»avatar
جدير بالذكر �أن �سريين عبدالنور،
ت�ستعد حاليا للتح�ضري مل�سل�سلها اجلديد
«الهيبة  ،»3حيث �ستلعب دور البطولة،
�إلى جانب الفنان تيم ح�سن ،بعد م�شاركة
كل من نادين جنيم ،ونيكول �سابا يف
جزئيه ال�سابقني.

محمد السالم يتعاقد مع «روتانا»
على ألبومه الجديد

�أعلن الفنان حممد ال�سامل عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» ،عن تعاقده مع �رشكة «روت��ان��ا» لل�صوتيات
واملرئيات ،لإنتاج وتوزيع �ألبومه اجلديد ،املقرر طرحه
خالل العام املقبل .2019
ون�رش «ال�سامل» �صورا جتمعه بالرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«روت��ان��ا»� ،سامل الهندي� ،أثناء توقيعه العقد يف مكاتب
«روتانا» مبدينة دبي ،وعلق عليها قائال�« :ألبوم � 2019إنتاج
وتوزيع روتانا».
و�أطلق الفنان حممد ال�سامل ،خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي،
�أغنية جديدة بعنوان «اجلكارة» ،عرب قناته الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،وهي من كلمات �سيف الفار�س ،و�أحلان �سيف
عامر ،توزيع حيدر كيتارا.
كما طرح الفنان حممد ال�سامل ،م�ؤخرا� ،أحدث �أعماله الغنائية
امل�صورة على طريقة الفيديو كليب ،والتي حتمل ا�سم «ويلي
عل قلب» ،عرب قناته الر�سمية على موقع «يوتيوب».
و�أغنية «ويلي عل قلب» هي �أغنية �إيقاعية رومان�سية ،ومت
�إخراج الفيديو كليب حتت �إدارة املخرج ر�أفت البدر ،وهي من
كلمات ق�صي عي�سى ،و�أحلان م�صطفى �إبراهيم ،وتوزيع ومك�س
حمب الراوي.

• محمد السالم

قصي خضر مذيع برنامج أرابز غوت تالنت
بإطاللة مختلفة
ك�شف الإع�لام��ي وامل��غ��ن��ي ق�صي
خ�رض عن �إطالالته اجلديدة التي
�سيطل بها على حمبيه خالل تقدميه
للمو�سم اجلديد من برنامج «�أرابز
غوت تالنت» ،حيث ظهر م�ؤخر ًا يف
كوالي�س ت�صوير احللقات الأولى بـ
لوك خمتلف متام ًا� ،إذ حلق �شعر
ر�أ�سه وقام بتدريب حليته.
قال ق�صي خ�رض يف حديثه لربنامج
«� »Trendingإن �إطالالته هذا املو�سم
�ستكون متنوعة وخمتلفة لأنه �صار

• هند
صبري

�أكرب عمر ًا وقام بق�ص �شعره ،لكنه
يف نف�س ال��وق��ت ل��ن يتخلى عن
�شخ�صيته كعا�شق ملو�سيقى الراب
والهيب ه��وب وبالتايل �سيمزج
�أكرث من �ستايل حتى يعرب عن نف�سه
ب�شكل �صادق ووا�ضح.
وم��ازح النجم ال�سعودي ال�شاب
حمبيه بك�شفه ��سر ًا وه��و �أن��ه قام
ب��ال��ف��ع��ل بق�ص خ�����ص�لات �شعره
الطويلة لكنه يحتفظ بها يف منزله
ويرف�ض التربع بها �أو التخل�ص

منها ،كما �أع��ل��ن �أن���ه ق��رر ق�ص
�شعره يف وقت �سابق قبل اال�ستعداد
للمو�سم ال�ساد�س من برنامج «�أرابز
غوت تالنت» ،م�شري ًا �إلى �أنه لن
يدعه ينمو جم��دد ًا.و�أع��ل��ن ق�صي
خ�رض �أي�ض ًا �أنه بعد الغناء وتقدمي
ال�برن��ام��ج ،ل��ن يتوقف عند هذا
احلد ،بل �سيخو�ض حتدي ًا جديد ًا
عليه حيث �سيقتحم جمال التمثيل
عما ق��ري��ب ،راف�ض ًا احل��دي��ث عن
تفا�صيل م�رشوعه الفني املقبل.

ماذا قالت هند صبري
عن فيلمها الجديد؟
ع�برت الفنانة هند �صربي جلمهورها عرب ح�سابها على
«تويرت» ،عن �سعادتها و�أنها مت�شوقة الن�ضمامها لأبطال فيلم
«الفيل الأزرق ،»2ودعت جمهورها النتظار الفيلم يف �صيف
.2019
وجاء ن�ص التغريدة كالتايل�« :سعيدة ومت�شوقة الن�ضمامي
للجزء الثاين يف فيلم الفيل الأزرق ..2انتظرونا يف
�صيف  ..2019من �سينتظرالفيل الأزرق2؟».
يذكر �أن فيلم «الفيل الأزرق � ،»2سيتم البدء يف
ت�صويره بداية ال�شهر املقبل ،وهو ا�ستكمال لأحداث
اجل��زء الأول ،من بطولة كرمي عبدالعزيز ،وهند
�صربي ،ونيللي كرمي ،وهو من ت�أليف �أحمد مراد،
ومن �إخراج مروان حامد.
• هند صبري

حنان رضا تظهر

متوترة في األماكن
الرسمية

• حنان رضا

�شاركت املطربة البحرينية حنان ر�ضا
جمهورها وحمبيها ،عرب ح�سابها الر�سمي
على «ان�ستغرام» ،ب�صورة ظهرت من خاللها
بابت�سامة ب�سيطة ،وك�شفت من خالل هذه
ال�صورة عن �أحد اعرتفاتها.
وعلقت «ر�ضا» على ال�صورة قائلة�« :شكلي
و�أن��ا متوترة يف مكان ر�سمي ،و�أح��اول

نجمات من الصف

األول في ضيافة

كارول سماحة

عربت الفنانة كارول �سماحة عن
�سعادتها بلقاء �صديقاتها ماجدة
الرومى وي�رسا و�إلهام �شاهني،
حيث ن�رشت �صورا معهن عقب
تناول الغداء عرب ح�سابها على
موقع تبادل ال�صور «�إن�ستغرام»،
وعلقت �سماحة على ال�صورة
تقول « :غداء ال ين�سى يف القاهرة
اليوم مع �أغلى �أ�صدقاء»
وك�شفت ال�صور �أن هناك عالقة
ود و�صداقة واحرتام متبادل بني
النجمات القديرات.
و�أحيت املطربة الكبرية ماجدة
ال��روم��ي حفل خ��ت��ام مهرجان
املو�سيقى العربية فى دورته
الـ 27ب���دار الأوب����را امل�رصية
االثنني املا�ضي ،بح�ضور كبار
جنوم الفن واملجتمع.

اخ�ش التوتر بابت�سامة �أحد اعرتافاتي»،
وتفاعل معها عدد كبري من حمبيها الذين
�أكدوا �أن اخلجل يف الفنان �أمر مهم يحافظ
على �صورته دائما �أمام اجلميع.
جدير بالذكر �أن حنان ر�ضا �أطلقت ،م�ؤخرا،
فيديو كليب �أغنية «حالتي �صعبة» ،عرب
قناتها الر�سمية على «يوتيوب».

ظهور شاب
برفقة مي سليم
�صورا لها عرب �صفحتها
ن�رشت النجمة مي �سليم
ً
ال�شخ�صية مبوقع «ان�ستغرام».
�أطلت النجمة الأردنية ب�أحدث جل�سة ت�صوير
وه��ذه امل��رة من �أملانيا بح�سب ما �أف��اد به
تعليقها على ال�صور.
والالفت ظهور �شاب يرافقها يف �سفرها دون
الك�شف عن هويته.
جدير بالذكر �أن مي تطلقت من زوجها
الفنان وليد فواز بعد �شهر من عقد قرانهما
دون الك�شف عن الأ�سباب.

• مي سليم

«ح��ال��ت��ي �صعبة» م��ن ك��ل��م��ات و�أحل���ان
عبدال�سالم حممد ،توزيع م�شاري اليتيم،
مك�س وما�سرت طيف ع��ادل ،والكليب من
�إخراج خليل املالود.
كما طرحت �أي�ضا خالل الأ�سابيع املا�ضية
�أغنية «غريين» ،والتي حققت جناحا كبريا
على ال�ساحة البحرينية.

