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محمد المشعل يغني

الرياض تحتضن مهرجان اإلنتاج

«اهلل يسامحك»

ط��رح��ت ��شرك��ة «روت��ان��ا»
لل�صوتيات وامل��رئ��ي��ات
�أغنية «�سنغل» جديدة لنجم
الأغنية ال�شبابية املطرب
ال�سعودي حممد امل�شعل
على قناة «يوتيوب» اخلا�صة
بال�رشكة .الأغنية حتمل ا�سم
«الله ي�ساحمك» ،من كلمات
من�صور ال�شادي ،و�أحل��ان
نا�رص ال�صالح وجاءت كلمات
الأغنية كالتايل:
• حممد امل�شعل
الله ي�ساحمك ما خليت يل
حاجه
اذكرك فيها ولو باخلري يف غيابك
تركت يل جرح �أنا ما كنت حمتاجه
ليتك خذيته مع فرقاك وثيابك
كان اعتقادي ب�أن يوم نتواجه
وحت�س باللي ح�صل فيني من �أ�سبابك
�أع�صابي بنار و�أع�صابك يف ثالجه
الله يا قوتك يا قوة �أع�صابك
جدير بالذكر �أن املطرب حممد امل�شعل طرح جمموعة �أغاين
«�سنغل» خالل الفرتة املا�ضية ،م�ؤكدا على توجهه نحو
الأغنية املنفردة لأن امل�ستمع ال يتحمل الألبوم الكامل،
وكان �آخرها �أغنية «ياللي �سالت وي�ش ديرتي» ،كلمات
حروف و�أحلان املحب.

إحدى متابعات مشاري العوضي
 ...موديل كليبه الجديد

�أع���ل���ن ال��ف��ن��ان م�شاري
ال��ع��و���ض��ي ا���س��ت��ع��داده
لت�صوير �أغنيته اجلديدة
بعنوان «م�ساجني» على
طريقة الفيديو كليب خالل
الأيام القادمة.
ون�رش «العو�ضي» ،عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على
موقع «�إن�ستغرام» ،مقطعا
م�صورا له ،ك�شف فيه �أن
بطلة كليبه اجلديد �ستكون
�إح��دى متابعاته ،وقال:
«يا جماعة يوم اخلمي�س
اجل��اي رح ن�صور فيديو
• م�شاري العو�ضي
كليب لأغنية «م�ساجني»،
حمتاجني بطلة �أو موديل فيديو كليب اللي عندها ا�ستعداد
يكلمني خا�ص و�إن�شالله رح ن�صور فيديو كليب ويطلع ب�أحلى
�صورة».
وطرح الفنان م�شاري العو�ضي ،م�ؤخرا� ،أغنية جديدة بعنوان
«نعم �أم��ر» ،عرب قناته الر�سمية على موقع «يوتيوب»،
وهي من كلمات ال�صالل و�أحلان م�شاري العو�ضي ،وتوزيع
يعقوب ،ومك�س وما�سرت منتظر الزاير.
يذكر �أن �آخر �أعمال الفنان م�شاري العو�ضي �أغنية «عنده
�سوابق» ،من كلمات فالح العما�ش ،و�أحل��ان عبد العزيز
البلو�شي ،وتوزيع حممد ال�سلطان.

���ش��ارك الفنان فهد
البناي  ،جمهوره
ومتابعيه عرب ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع
«�إن�ستغرام» ،ب�صورة
ل��ه �أث��ن��اء زي��ارت��ه
للندن.
وظهر «البناي» يف
ال�صورة وهو يرتدي
معطفا طويال نظر ًا
ل�����ش��دة ال��ب�رودة،
وعلق عليها قائال:
«ت�ستهويني �أجواء
ال�����ش��ت��اء ك��ث�يرا،
ال��ب��رد ون�سمات
ال����ه����واء ال���ب���ارد
و���ض��ج��ي��ج املطر
والليل الطويل فقط
• فهد البناي
يف ل��ن��دن� ..أنتم
م��اذا ي�ستهويكم يا
ترى ..احتفوين باللغة الف�صحى» .و�شارك فهد البناي
حديثا يف امل�سل�سل الكوميدي «�سواها البخت» ،من بطولة
�أحمد العونان� ،شيالء �سبت ،حممد ال�صرييف ،بدور عبد
الله ،هدى حمدان ،وغريهم ،وهو من ت�أليف حممد
الكندري ،و�إخراج ح�سني �أبل.

• �شيماء
علي

مبروكة ومحظوظة

الفني الدولي للسينما والدراما
ك�شف م�س�ؤولو مهرجان الإنتاج
ال��ف��ن��ي ال����دويل ،ع��ن �أن دورت���ه
ال��ث��ان��ي��ة� ،ستقام يف العا�صمة
ال�سعودية ،الريا�ض ،خالل الفرتة
من � 5إلى  8دي�سمرب املقبل ،و�سي�ضم
�أكرب �رشكات الإنتاج التلفزيوين،
وال�سينمائي.
و�سيتم افتتاح املهرجان بحفل
خ��ا���ص ل��ل��دول��ة ال�����ض��ي��ف ،وهي
جمهورية م�رص العربية ،حتت
ع���ن���وان« :م����صر احل�������ض���ارات»،
ويح�رضه ممثلو الإع�لام والثقافة
والفن ،وكبار جنوم الفن يف م�رص،
م��ن �أج���ل متثيل بلدهم يف ليلة
ثقافية ،و�إعالمية فنية.
وتتميز الدورة الثانية من املهرجان
ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ف��اج���آت التي
يرتقبها الكثري من رواد الفن� ،سواء
املنتجون �أو املبدعون يف املجال
الفني ،ومن �ضمنها جائزة الإنتاج
اخلا�ص ،ومعر�ض الإنتاج الفني،
ال���ذي يتميز بتنوع ال�رشكات،
والقنوات امل�شاركة به ،كما �سيتم
منح جائزة املتنبي للإعالم ،حتت
عنوان« :الإعالم كلمة».
وبح�سب امل�س�ؤولني عن املهرجان،
�سيتم تكرمي النجوم ،الذين �أبدعوا
يف �أع���م���ال 2018م ،ب��ال��درام��ا
• هند
البحرينية

• البو�سرت االعالين ملهرجان االنتاج الفني

التلفزيونية وال�سينما واملو�سيقى
والغناء ،وتقدمي اال�ستعرا�ضات
املتنوعة ،اخلا�صة باحل�ضارة
امل�رصية وال�رشقية.
مهرجان الإنتاج الفني ،ي�ستهدف
�صناعة من�صة ثقافية فنية �إعالمية
واقت�صادية عربية وعاملية ،يكون

مقرها ال�سعودية ،وي�سعى ليكون
ه��دف ال��ع��امل يف جم��ال الإن��ت��اج
الفني ،من �رشكات البث الف�ضائي،
وال��ق��ن��وات و��شرك��ات ال�سينما،
وامل��ن��ت��ج�ين وخ��ب��راء وفنانني
و�أ���ص��ح��اب ال���ق���رارات لتن�شيط
اال�ستثمار يف قطاع الإنتاج الفني.

هند البحرينية تسجل
ال غنائي ًا جديداً
عم ً

�أعلنت الفنانة هند البحرينية عرب خا�صية « »storyعلى موقع
«�إن�ستغرام» ،عن ت�سجيل عمل غنائي جديد ،من املتوقع �أن يب�رص النور
خالل الفرتة املقبلة.
و�شاركت «هند» بفيديو م�صور من داخل �أحد اال�ستوديوهات بالبحرين،
ظهرت فيه برفقة امل��وزع البحريني �سريو�س ،قائلة�« :أحلى تيك
«ت�سجيل» معاك ومع الأ�ستاذ �أحمد كمال ،انطرونا بعمل جديد راقي
و�شتوي».
و�رصحت الفنانة هند البحرينية ،م��ؤخ��را ،على �إح��دى املحطات
اخلليجية ،ب�أنها تزوجت منذ فرتة ومل تعلن ذلك لأحد ،م�شرية �إلى
�أنها لأول مرة تعلن عن هذه املعلومة.
و�أعلنت «هند» �أنها ت�ستعد لطرح �أغنية جديدة بعنوان «موت
ويعني»� ،ستقوم بت�صويرها على طريقة الفيديو كليب بالعا�صمة
الربيطانية «لندن» ،حتت �إ�رشاف املخرج اللبناين جاد �شويري.
يذكر �أن �أغنية «الله �أعلم» �آخر �أعمال الفنانة هند البحرينية،
والتي طرحتها مبنا�سبة يوم احلب ،وذلك عرب قناتها الر�سمية
على موقع «يوتيوب» ،وهي من كلمات الأمري عبدالله بن في�صل
بن يزيد �آل �سعود ،و�أحلان وتر ،وتوزيع زيد ندمي ،ومك�ساج
عمرو ها�شم.

فهد البناي يشتاق لألجواء
الشتوية في لندن

ذاكرة الفن

بلقيس فتحي تشعل «السوشيال ميديا»
برقصها مع زوجها
ن�رشت الفنانة اليمنية بلقي�س فتحي مقطع
فيديو ت�صويريا عرب ح�سابها اخلا�ص على
موقع تطبيق ال�صور ان�ستغرام وقد ظهرت
يف الفيديو تراق�ص زوجها �سلطان لت�شعل
امليديا برق�صها العفوي.
هذا الفيديو القدمي الذي تداوله متابعو
الفنانة اليمنية بلقي�س فتحي هو من
حفل خطوبتها من زوجها �سلطان وقد
ن�رشته م ��ؤخ��ر ًا لت�ستعر�ض م��ن خالله
كلمات �أغنيتها اجلديدة «�شوفلي حل».
�أرفقت الفنانة اليمنية بلقي�س فتحي مقطع
الفيديو بكلمات رقيقة �أ�شارت فيها �إلى
حبها لزوجها قائلة« :ومن غريك �أقوله؟!
تدري �أول ما لقيت� .أدمنت بيك وهويتك،
ما قلتها بعمري لأح��د .ب�س �إليك كلمة
فديتك� ...رشيكي يف اجلرمية» .وتفاعل
متابعو الفنانة بلقي�س فتحي كثري ًا مع
الفيديو الذي ن�رشته لها برفقة زوجها
وقد عربوا عن حبهم لهما كثنائي مع ًا كما
تفاعلوا مع كلمات �أغنيتها اجلديدة �شوفلي
حل والقت رواج ًا بينهم.

شيماء علي تطلق

على مولودتها اسم «الزين»
و�ضعت الفنانة �شيماء علي مولودتها الثالثة
الأربعاء ،و�أطلقت عليها ا�سم «الزين».
وطم�أنت �شيماء جمهورها وحمبيها ،على حالتها
ال�صحية ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي على تطبيق
«�سناب �شات» ،ب�صورة لها من داخل امل�ست�شفى،
وه��ي مت�سك مبولودتها «ال��زي��ن» ،وعلّقت على
ال�صورة قائلة« :اللهم لك احلمد ،رزقت مبولودة
و�أ�سميتها ال��زي��ن ..ي��ارب جتعلها من الذرية
ال�صاحلة».
و�شاركت �شيماء علي ،حديثا يف م�سل�سل «روتني»،
الذي خا�ضت به املو�سم الرم�ضاين املا�ضي ،وهو
بطولة مها حممد ،نا�رص عبا�س ،وغدير ال�سبتي،
و�شيماء علي ،وهند البلو�شي ،وحممد املن�صور،
وخالد �أمني ،و�أحمد ال�سلمان ،ومن ت�أليف علي
دوحان ،و�إخراج عي�سى ذياب.

• بو�سرت مربوكة وحمظوظة

ت�شري ذاكرة الفن الى م�سل�سل
كويتي ك��وم��ي��دي عنوانه
«ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ال�سالم»،
او م�بروك��ة وحمظوظة،
كتبه ط��ارق عثمان ،وقام
ب ��إخ��راج��ه ح��م��دي فريد،
نوعه كوميدي ،عدد حلقاته
�ست ع�رشة حلقة ،يحتوي
على مقدمة غنائية ب�صوت
الفنان حممد البلو�شي،
عر�ضه تلفزيون الكويت
للمرة االول���ى  1رم�ضان
�سنة  1407امل��واف��ق 29
ابريل  ،1987قام بالتمثيل
يف ه��ذا امل�سل�سل� :سعاد
عبدالله ب���دور مربوكة،
حياة الفهد بدور حمظوظة،
م���رمي الغ�ضبان هيفاء،
علي املفيدي العم يعقوب
بو نبيل ،ا�سمهان توفيق
ال��دك��ت��ورة طيبة ،جا�سم
النبهان احمد ،طيبة الفرج
لطيفة ،عبداالمام عبدالله
�سلطان كا�سيت ،داود ح�سني
دكتور �رشقان ،كاظم القالف
ابوعقيل� ،سمري القالف

نبيل ،ومثل يف امل�سل�سل
اي�����ض��ا :زه���رة اخل��رج��ي،
حم��م��د ال��ع��ج��ي��م��ي ،عبري
اجلندي ،انوار حممد ،عبري
عي�سى وغ�يره��م ،تتحدث
ق�صة العمل عن ال�شقيقتني
م�بروك��ة وحم��ظ��وظ��ة ،مع
ع��م��ه��م��ا ي��ع��ق��وب ال��رج��ل
االنتهازي الو�صويل الذي
يحاول اال�ستيالء على ارث
ابنتي اخيه ب�شتى الطرق
حتى و�صل به الطمع الى
ادخالهما م�ست�شفى الطب
النف�سي اال انهما تهربان من
امل�ست�شفى وتتوالى احداث
امل�سل�سل بقالب كوميدي
ج��م��ي��ل وب��ع��د هروبهما
م��ن امل�ست�شفي تكت�شفان
ق�سوة احلياة وتغري طباع
ال��ن��ا���س ف��ت��ق��رران العودة
الى امل�ست�شفى برغبتهما،
ووا�ضح ان ق�صة امل�سل�سل
م�أخوذة من فيلم «املجانني
يف نعيم» ال�سماعيل يا�سني
ال���ذي ان��ت��ج ع���ام .1963
انتهت ذاكرة فن اليوم.

بطاقة فنية
لفنان ن��ادر يذكرنا
بفن الكويت اال�صيل
وي�شدنا �إل���ى ح�سن
ادائ��ه ودق��ة اختياره
الدواره وه��و الفنان
�شهاب حاجية الذي
ا���ص��ب��ح م���ن جن��وم
ال�صف االول ب�أق�رص
م��دة ,نتمنى ان نرى
ل���ك ع��م�لا يجمعك
ب����أح���م���د ال��ع��ون��ان
وخ���ال���د ال��ع��ج�يرب
لرنى ابداعاتكم دمت
�ساملا يا �شهاب.

• �شهاب حاجية

مسمار بلوح

• بلقي�س وزوجها

يقولون وترى مو احنا اللي نقول وال نحط بذمتنا �شي ان
عدد مدراء االنتاج �صار اكرث من عدد املمثلني ،حتى و�صل
احلال الى انك تالقي بني مدير انتاج ومدير انتاج ،مدير
انتاج حتى انهم يتداعمون من كرثهم وكل واحد فيهم يقول:
الزين عندي وال�شني حوايل ،الله يزيد ويبارك الن هالظاهرة
دليل على ان الفن ب�أف�ضل حاالته ،اقول ياحلو اغنية ال�سح
الدح امبوه� ،إدي الولد البوه ،ياعيني الواد بيعيط ،الواد
عط�شان ا�سقوه.

رداً على تفاعل الجمهور

نور الغندور تكشف حقيقة خطوبتها
ك�شفت الفنانة امل�رصية ن��ور الغندور
املقيمة يف ال��ك��وي��ت ملتابعيها عرب
ح�سابها اخلا�ص على تطبيق ال�سناب �شات
حقيقة خرب خطوبتها وخ��امت اخلطوبة
الذي تناقلته مواقع التوا�صل االجتماعي
واملواقع الإلكرتونية.
الفنانة ن��ور الغندور �أث���ارت ف�ضول
متابعيها بخرب خطوبتها ب�شكل مفاجئ
دون الك�شف ع��ن �أي تفا�صيل تخ�ص
خطوبتها �سوى خامت اخلطوبة لتتلقى
الكثري من عبارات التهنئة واملباركات
بهذه املنا�سبة.
و�شكرت الفنانة نور الغندور كل من �أر�سل
لها عبارات التهنئة بخطوبتها وك�شفت �أن
اخلرب غري �صحيح و�أن اخلامت هو خامت
عادي تلقته هدية يف يوم ميالدها لتفاج�أ

بخرب خطوبتها املنت�رش.
«�أول �شيء تفاعلكم وونا�ستكم وحبكم
وجمالكم ..والتفاعل واللي �شفته على
�إ�شاعة اخلطبة ..ما يف خطبة».
�ت�« :أن���ا ك��ل املو�ضوع �أن��ه عيد
وت��اب��ع� ْ
ميالدي وجاتلي هدية خامت ولي�ست دبلة،
يف فرق بني االتنني ..ب�س طاملا كان
تعبريكم ب�شكل حلو و�إيجابي ..فهادا
�شيء يون�سني ،وبالعك�س انا ما ت�ضايقت
من الفيديوهات املنت�رشة لأين �أنا ميكن
ما و�ضحت و�أنتم الفرحة خدتكم».
واختتمت« :وبعدين ت�أكدوا متل ما �أنا
ْ
تعودت على �أين �أ�شارككم كل �شيء� ،إن
�شاء الله �إذا كان يف �أي خرب يخ�ص زواج
�أو خطبة مو خبيه عليكم لأنه �أنتم �أول
نا�س يهمني تفرحوا».

• نور
الغندور

