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نور الدين اليوسف ينضم
إلى عائلة «أم بي سي»

�أعلن الإعالمي واملمثل نور الدين
اليو�سف عن ان�ضمامه ر�سمي ًا �إلى
عائلة «�أم بي �سي» وحتديد ًا �إلى
فريق عمل  Trendingيف مو�سمه
الثالث ،حيث �سيطل على جمهور
 MBCللمرة الأولى ،هو الذي
�أم�ضى �أكرث من
ع�رش �سنوات
يف العمل

التلفزيوين وتقدمي الربامج.
وق��د �أك��د ن��ور الدين �أن �شغفه
يف تقدمي الربامج جعله دائم ًا
يحلم باالن�ضمام �إل��ى �شا�شة
«�أم بي �سي» ،ويعترب برنامج
� Trendingأبرز برنامج ترفيهي
يف العامل العربي و�شدد على �أن
حتدي ًا مميز ًا
العمل يعترب
ّ
نظر ًا ل�صعوبة الربنامج
على الرغم من �أنه يبدو
�سه ً
ال للم�شاهدين.
و�أ�ضاف �أن Trending
برنامج يومي يجمع
بني  3مذيعني يف كل
حلقة ،الأم���ر ال��ذي
يحتّم على املقدم �أن
متابعا مطلّع ًا يف
يكون
ً
عدد كبري من املوا�ضيع.
وك�شف اليو�سف �أن هناك
العديد من الوجوه اجلديدة
يف ه��ذا املو�سم ،ومن
املتوقع �أن ي�ضيف
كل مذيع نكهة
خ����ا�����ص����ة
للربنامج.

فيصل الراشد
يعلن اعتزاله

• في�صل الرا�شد

أسماء في الذاكرة
نورية السداني أول مخرجة كويتية
م�شعل ال�سعيد

�أعلن الفنان في�صل الرا�شد،
اعتزاله الغناء ،حمم ً
ال
امل�س�ؤولية للمدير
ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف
�رشكة «روتانا»
�سامل الهندي،
داع����ي���� ًا اي���اه
لالحتفال بهذه
املنا�سبة.
ووج����ه في�صل
الرا�شد ،اللوم
�إل��ى الهندي من
خالل تعلق ن�رشه
على «ان�ستغرام»،
حيث كتب «في�صل
ال��را���ش��د طقها نومه
واع���ت���زل ال���ف���ن ،ه��ذا
اللي تبيه يا لهندي �أنت
ومفار�ش ،يالله �سووا بارتي
على اعتزايل اليوم مبنا�سبة
الن�رص».
وكان في�صل الرا�شد ،الذي يعمل
يف ال��ف��ن منذ  23ع��ام�� ًا ،قد
�رصح �سابق ًا �أن �سامل الهندي
يتعامل معه بتناق�ض و�أنه كان
بامكانه مقا�ضاته وك�سب الق�ضية
ملخالفته عقد االتفاق وم�سح �أعماله،
ولكنه لي�س من �أرباب املحاكم.
كما ع�بر الرا�شد يف وق��ت �سابق عن
غ�ضبه ب�سبب الغاء عقده من �رشكة
«روتانا» ،ومنع بث �أغانيه يف الإذاعات
والتلفزيونات والغناء يف ال�سعودية.

• نورية السداني

أنغام تنهار باكية في حفل
اإلسكندرية على أغنية «هدنة»

• نور الدين اليو�سف

يبدو � ّأن الفنّانة �أنغام تعي�ش حالة من احلزن ،وهو ما ظهر وا�ضح ًا يف حفلها
مما دفعها للبكاء.
مرة �أثناء الغناء ّ
باال�سكندرية ،اذ ت� ّأثرت لأكرث من ّ
و�أثناء اندماجها ب�أغنية «هدنة» بكت �أنغام وتوقّ فت عن الغناء ،لعدم
ا�ستطاعتها ا�ستكمالها ،ولكن بدعم من اجلمهور ا�ستكملت من جديد.
و�أي�ض ًا �أغنية «يا ريتك فاهمني» التي ت�أثرت فيها وركّ زت الكامريات على
يدها وهي جتفف دموعها .وت� ّألقت �أنغام خالل احلفل برومان�سية �أدائها
الذي بد�أته ب�أغنية «حالة خا�صة جد ًا» ،باال�ضافة لعدد من الأغنيات
منها :بقول ن�سياك ،يا ريتك فاهمني ،فنجان الن�سيان ،وال دبلت،
بقيادة املاي�سرتو هاين فرحات.

• �أنغام

ا�سم حافل بالعطاء والإجن���از ،نورية �صالح ال�سداين �أول
خمرجة كويتية يوم كان املجتمع الكويتي مينع خروج الفتاة
بال عباءة ،وقد حتدت ال�صعوبات والعوائق وكتبت ا�سمها
ك�أول خمرجة كويتية وهذا يح�سب لها ،كما قامت بت�أ�سي�س �أول
جمعية ن�سائية كويتية عام  ،1963نورية ال�سداين رائدة من
رواد الإعالم الكويتي ،ولدت يف حي الو�سط عام  1946ودر�ست
يف مدار�س الكويت ثم تابعت درا�ستها يف القاهرة وتخ�ص�صت
يف الإخراج التلفزيوين وانهت درا�ستها بنجاح وعادت لت�ساهم
بان�شاء تلفزيون الكويت وتعمل بكل اخال�ص وهمة ون�شاط
فكانت مثار اعجاب امل�س�ؤولني ،وباال�ضافة �إلى كونها �أول
خمرجة كويتية فهي م�ؤرخة وكاتبة ومن �أبرز الن�ساء الالتي
عملن يف العمل الإن�ساين ،وكانت قد التحقت ب�إذاعة الكويت
عام  1959قبل ان�شاء التلفزيون فكانت ثاين �إذاعية كويتية بعد
زميلتها �ضياء الغامن ،ثم خا�ضت جتربة الإخراج بعد انطالق بث
تلفزيون الكويت وقد قامت ب�إخراج عدد من الربامج التلفزيونية
الناجحة منها بريد التلفزيون الذي القى جناحا كبريا يف وقته،
كما قامت ب�إخراج عدد من الأعمال الدرامية،و�إجنازات ال�سداين
مل تقت�رص على التلفزيون وح�سب بل تعدت ذلك فهي �أول رئي�سة
للأحتاد الن�سائي واول ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمعية ن�سائية
وغري ذلك الكثري منها الكتابة ال�صحافية وت�أليف الكتب ،وقد
�صدر كتاب حول م�سريتها الناجحة عنوانه «ا�ستاذة الأجيال»
�أ�صدره املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ذكر يف مقدمته
ان نورية ال�سداين �ضوء �ساطع يف دنيا اخلليج والعرب ارتفع
�صوتها عندما مل يكن هناك �أ�صوات ،انها �صاحبة الباع الطويل
يف ابتداع العناوين الوطنية التي جتذب الر�أي العام بعقالنية،
ونحن نقول ان نورية ال�سداين كتبت ا�سمها بحروف من ذهب
يف �سجل الرواد من �أبناء الكويت وفتحت الباب على م�رصاعيه
لكل من تريد ان تعمل بالإعالم ،ومهما كتبنا عن هذه املر�أة لن
نوفيها حقها و�ستظل �ضمن الأوائل يف تاريخ الكويت.

فضل شاكر يطرح أغنية
«يا ترى»

هنا الزاهد تدخل
المستشفى في شهر
العسل وحالتها خطيرة

طرح الفنان ف�ضل �شاكر �أغنيته اجلديدة «يا
اخلا�صة على «يوتيوب».
ترى» ،عرب قناته
ّ
وتعاون ف�ضل يف هذه الأغنية مع ال�شاعر
�أحمد املا�ضي ،وامللحن زياد
يو�سف ،واملوزع زاهر ديب.
وكان �شاكر قد �أعلن قبل فرتة
عودته �إلى ال�ساحة الفنية،
وطرح م�ؤخر ًا �أغنية «حبيتك»
وذل��ك عرب قناته الر�سمية
على «يوتيوب» ،وهي من
ك��ل��م��ات حم��م��د رف��اع��ي،
و�أحل����ان وت��وزي��ع علي
• فضل شاكر
�أب���اظ���ة ،ا���ض��اف��ة �إل��ى
ً
ا���ص��داره �أي�����ض �ا �أغنية
�أخرى بعنوان «مع ال�سالمة» عرب قناته الر�سمية
على «يوتيوب» ،وهي من كلمات حممد الرفاعي،
و�أحلان وليد �سعد ،وتوزيع علي �أباظة.

ن�رش الفنان �أحمد فهمي� ،صورة لزوجته الفنانة
ال�شابة هنا الزاهد ،وهي ترقد داخل امل�ست�شفى،
�أثناء تواجدهما يف �شهر الع�سل ،خارج م�رص م�ؤكدا
�أنها تعاين من وعكة �صحية غام�ضة ،وملمحا �أن الأزمة
�سببها احل�سد واحلقد بعد حفل الزفاف الأ�سطوري
الذي �أقيم يف القاهرة منذ � 10أيام فقط.
فهمي ن�رش ال�صورة عرب ح�سابه على موقع «ان�ستغرام»
ثم حذفها �رسيعا ،وعلق عليها قائال :عامة �أنا ملي�ش
يف احلركات البيئة زي دي خال�ص وال عمري كنت
هجيب �سرية وال �أنزل �صور زي دي وبقايل �شوية بهزر
مع �صحابي الزمالكاوية عاملات�ش.
و�أ�ضاف :ب�س احنا برا م�رص �أنا وهنا وبقالنا يومني
برنوح لدكاترة ع�شان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا
لتالت مرة ع�شان تعبت تاين ج��دا ..بجد يف نا�س
مركزة �أوي اوي �أوي معانا لدرجة �أن يف مهرجان
«م�ش اجلونة» كان من كام يوم مبي�س�ألو�ش �أي حد من
الزمالء عن اجلائزة اللي واخدها لأ بي�س�ألوهم عننا
وعن الفرح».
وتابع :وعن تدخلي يف �شغل هنا والغريب �أن يف
بع�ض الزمالء خا�ضوا يف حياتنا ال�شخ�صية ..بجد
�شكرا ج ًدا لكل النا�س اللي فرحت لنا من قلبها وربنا
ً
يدميكم نعمة� ..أما بجد اللي مركزين ارجوكم احلياة
م�ش ناق�صة ..احنا يف �شهر الع�سل وبايتني اهو يف
امل�ست�شفى.
يذكر �أن الفنان �أحمد فهمي احتفل بزفافه على الفنانة
هنا الزاهد يف �أحد فنادق القاهرة الكربى ،بح�ضور
ع��دد كبري من جن��وم الفن والإع�ل�ام حتى ال�ساعات
الأولى من �صباح يوم اخلمي�س ،وقام باحياء فقرات
حفل الزفاف املطرب حممد حماقي واملطرب ال�شعبي
حممود الليثي ،كما قدم الفنان �أكرم ح�سني �أغنية
خا�صة �ضاحكة للعرو�سني.
و�شارك هنا الزاهد فرحتها النجوم �أحمد عز ،كرمي
عبد العزيز ،حممد هنيدي ،عمرو يو�سف وزوجته
كندة علو�ش� ،أ�رشف عبد الباقي ،م�صطفى �شعبان،
يو�سف ال�رشيف ،لبلبة ،ه�شام ماجد ،حممود عبد
املغني� ،إ�سالم جمال ،عالء مر�سي ،خالد علي�ش،
عماد زيادة ،،حممد علي رزق ،كرمي عفيفي ،ح�سني
�شتا ،كرمي حممود عبد العزيز وم�صطفى خاطر وحممد
�أنور وويزو من جنوم فرقة م�رسح م�رص ،والفنانة
روجينا والفنانة وفاء عامر وابنها و�شقيقتها �آينت
عامر وزوجها مدير الت�صوير عز العرب ،وماجد
امل�رصي وحممد عادل امام و�رشيف منري ويا�رس جالل
وفتحي عبد الوهاب و�صالح عبدالله وحممود البزاوي
وعمر م�صطفى متويل.
وح�رض من املخرجني بيرت ميمي و�أحمد خالد مو�سي،
والإعالمي عمرو الليثي ،ومدير الت�صوير جالل الزكي،
واملنتج حممد حفظي ،وال�سيناري�ست حممد �سيد ب�شري
واملنتج جمال العدل.

مينا مسعود يحدث ضجة

من كواليس فيلمه العالمي

• مينا مسعود

بعد �أن خطف الفنان العاملي مينا م�سعود الأنظار خالل
وج��وده �ضيف ًا على مهرجان اجلونة ال�سينمائي يف دورته
الثالثة ،بد�أ رواد مواقع التوا�صل يف االهتمام ب�أخباره والبحث
عن كل ما يخ�صه ،وتتداول رواد التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو له
وهو يغني للعندليب الأ�سمر عبد احلليم حافظ �أغنية «جانا الهوى»
خالل كوالي�س ت�صوير فيلم عالء الدين.
ونال الفيديو اعجاب العديد من املتابعني وانت�رش ب�شكل كبري خالل
ال�ساعات املا�ضية ،حيث يظهر مينا يف املقطع جال�س ًا و�سط الفرقة
املو�سيقية وهي تعزف وتغني الأغنية وهو يتفاعل معها بالت�صفيق
والغناء والرق�ص.
ونظمت ادارة املهرجان لقاء خا�ص ًا للنجم العاملي مع الفنانة �أمينة
خليل ،حتدث فيه مينا عن ال�سينما امل�رصية ،و�أمنياته لها بالتواجد يف
�أكرب املحافل ال�سينمائية الكربى وعلى ر�أ�سها جوائز الأو�سكار.
يذكر �أن مينا م�سعود ترك الطب من �أجل الفن.

أول إطاللة لشيرين عبد الوهاب
بعد غياب طويل

• هنا الزاهد

يتم تداول �صور للفنانة �شريين عبد الوهاب ،وهي
تعتمد ق�صة �شعر جديدة خالل وجودها يف �صالون
املزين طوين املندلق.
وهذه ال�صور ،هي الأولى ل�شريين عبد الوهاب ،بعد
ابتعادها لفرتة طويلة عن الإعالم والأ�ضواء واحياء
احلفالت.
غياب �شريين عبد الوهاب ،ف�رسه البع�ض ب�أنه يعود
�إل��ى حملها واجها�ضها ،ولكنها مل تعلق على هذا
الكالم ،بل اكتفت حينها بتوجيه التحية للفنان عا�صي
احلالين ،اثر �سقوطه عن احل�صان.

بررت �سبب ابتعادها طوال
وكانت �شريين قد ّ
الفرتة املا�ضية ،بان�شغالها بالتح�ضري
للألبوم اجلديد.
غياب �شريين عبد الوهاب رافقه يف الفرتة
الأخ�يرة حملة د�شنها حم ّبوها عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ،تدعوها �إلى العودة �إلى
ال�ساحة الفنية ،لأنها بالغت يف غيابها.
ي�شار �إلى �أن �شريين عبد الوهاب �سوف حتيي
حف ًال يف ال�سعودية بعد يومني ،هو الأول لها بعد
عودتها من ال�سفر ومعاودة ن�شاطها الفني.

• �شريين عبدالوهاب

