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بحضور أبطال المسلسل

الرئيس الفلسطيني يكرم نجوم «خيانة وطن»
• هدى حمدان تبكي بعد حصولها على وسام اإلبداع

• هدى حمدان �أثناء تكرميها من الرئي�س حممود عبا�س

تلقت الفنانة الأردن��ي��ة هدى
حمدان ،دعوة ر�سمية من وزير
الإع�لام يف دول��ة فل�سطني �أحمد
الع�ساف� ،إلى جانب جمموعة من
جنوم وفناين الإمارات واخلليج
لزيارة الأرا�ضي الفل�سطينية،
خالل الفرتة من الأحد  10مار�س
احل��ايل وحتى الأرب��ع��اء  13من
نف�س ال�شهر ،اذ ينتظرهم جدول
حافل بالفعاليات والرحالت
يف رب��وع فل�سطني �إل��ى جانب
التكرمي.
وكرم الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س� ،أبطال امل�سل�سل الإماراتي
«خ��ي��ان��ة وط���ن» وال���ذي عر�ض
ع��ام  ،2016وحقق جماهريية
ريا ،ملناق�شته ق�ضية
وانت�شارا كب ً
ً
وطنية ح�سا�سة وه��ي التنظيم
ال�رسي لالخوان امل�سلمني يف
الإمارات خالل الت�سعينات.
و�أجه�شت الفنانة هدى حمدان
ب��ال��ب��ك��اء �أث���ن���اء تكرميها،
وح�صولها على و�سام االبداع من
الرئي�س الفل�سطيني.
و���ش��ارك يف جت�سيد �شخ�صيات
العمل امل�أخوذ عن ق�صة حقيقية،
الفنانني« :حبيب غلوم ،وهيفاء

ح�سني ،و�أحمد اي��راج ،وجا�سم
النبهان ،وهدى حمدان ،وفاطمة
احلو�سني ،ونخبة م��ن جنوم
اخل��ل��ي��ج ،وم���ن �إخ����راج �أحمد
املقلة.
وج�سدت الفنانة الأردنية هدى
حمدان� ،شخ�صية حقيقية كانت
�آنذاك -ولعبت دور ًا مهم ًا وفعا ًاليف حم��ارب��ة التنظيم ال�رسي
وك�شف خباياه.
يذكر �أن هدى حمدان� ،شاركت
ؤخ��را يف بطولة الأوب��ري��ت
م��� ً
امل�رسحي الإماراتي «الرعود»،
والذي عر�ض على م�رسح مدينة
وادي احللو يف كلبا� ،إلى جانب
ن��خ��ب��ة م��ن جن���وم الإم�����ارات،
وكُ رمت كذلك على دورها امل�ؤثر
يف الأوبريت من ال�شيخ هيثم بن
�سعيد القا�سمي ،وال�شيخ �سعيد
بن طحنون �آل نهيان.
وت�شارك الفنانة هدى حمدان ،يف
ال�سباق الرم�ضاين املقبل ،بـ4
�أعمال كويتية هي« :بني الأم�س
واليوم ،و�سواها البخت ،وح�ضن
ال�شوك ،و�أم��ي دالل والعيال»،
الذي بد�أت بت�صويره م�ؤخرا يف
الكويت.

بعد «فوق السحاب»...ياسمين تدخل
«قمر هادي» مع هاني سالمة
وقع اختيار املخرج ر�ؤوف عبد العزيز على املمثلة ال�شابة
يا�سمني للمرة الثانية ،للم�شاركة يف بطولة م�سل�سل «قمر
هادي» للنجم هاين �سالمة واملقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان
املقبل ،بعدما قدمها لأول مرة على ال�شا�شة من خالل م�سل�سل
«فوق ال�سحاب» الذي مت عر�ضه يف �شهر رم�ضان املا�ضي.
وظهرت يا�سمني كممثلة للمرة الأول��ى يف م�سل�سل «فوق
ال�سحاب» العام املا�ضي ،وقدمت �شخ�صية «يا�سمني» ابنة
مني عبد الغني ،واملولودة يف املجر ،وتعي�ش هناك حتى
تعود �إلى القاهرة للعي�ش مع خالها ماندو «هاين �سالمة»،
وجدها الدب «ابراهيم ن�رص» ولفتت الأنظار لها خا�صة و�أن
ال�شخ�صية التي قدمتها كانت من الأدوار الرئي�سية بالعمل.
م�سل�سل «قمر ه��ادي» �إنتاج �رشكة «�سيرنجي» ،وت�أليف
ا�سالم حافظ و�إخراج ر�ؤوف عبد العزيز يف تعاونه الثالث
على التوايل مع هاين �سالمة بعد م�سل�سلي «فوق ال�سحاب»،
وي�شارك يف بطولة العمل ي�رسا اللوزي ،داليا م�صطفى ،مرمي
ح�سن ،حم�سن حميي الدين ،نورهان� ،أ�رشف زكي ،حمزة
العيلي ،م�ؤمن نور� ،آية �سماحة ،هاجر عفيفي ،رحاب عرفة
وعدد �آخر من الوجوه ال�شابة.

• طاقم العمل �أثناء يف التكرمي

حورية فرغلي تبدأ تصوير فيلم
عن «براءة ريا وسكينة»
حالة من الن�شاط الفني تعي�شها النجمة حورية
فرغلي ،حيث بد�أت ت�صوير �أول م�شاهد فيلمها
اجلديد «ب��راءة ريا و�سكينة» التي ت�شارك يف
بطولته بجانب وفاء عامر.
و�شاركت «حورية» جمهورها ومتابعيها،
عرب ح�سابها الر�سمي على «ان�ستغرام»،
بال�صورة الأولى من الفيلم وعلقت عليها
قائلة�« :صباح النور �أحلى فريق عمل
فيلم براءة ريا و�سكينة ومب�سوطة جدا
مع �أحلى وفاء عامر اجلدعة ،وخفه دم
�رشيف باهر وحم�سن من�صور و�أحمد عبد
الله حممود ،ربنا يدمي املحبه بنا كلنا
ونعمل فيلم حلو ..مري�سي لأحلى فريق
�إنتاج على اجلو احللو اللي عملتوه يف �أول
يوم ت�صوير».
ي�شار �إلى �أن حورية فرغلي بد�أت منذ �أيام
�أي�ضا ت�صوير فيلم «ا�ستدعاء ويل عمرو» الذي
ي�شارك يف بطولته كوكبة من النجوم من بينهم
حممد عز ،و�سماح �أنور ،ومي ك�ساب ،وكلوديا
حنا ،وانت�صار ،و�إمي��ان ال�سيد ،ومن ت�أليف
حممد �سمري مربوك ،و�إخراج �أحمد البدري ،وتدور
�أحداثه يف �إطار كوميدي اجتماعي حول ما يتعر�ض
له الأبناء يف املجتمع.
وتوا�صل حورية فرغلي ت�صوير م�سل�سلها اجلديد
«يا�سمينا» ،الذي من املفرت�ض �أن تخو�ض به ال�سباق
الرم�ضاين املقبل مع عدد من جنوم الدراما.

• هاين �سالمة

ديانا حداد تحيي
حف ً
ال غنائي ًا في
الكويت  28الحالي

فايز السعيد يشارك جمهوره
أغنيته الجديدة

• فايز ال�سعيد

• وليد اجلا�سم

• ديانا
حداد

ت�ستعد املطربة دي��ان��ا حداد
الحياء حفل غنائي يف الكويت،
وذلك اخلمي�س  28مار�س احلايل.
وروج��ت «ح��داد» للحفل من خ�لال ن�رش
البو�سرت الدعائي للحفل ،عرب ح�سابها
الر�سمي على موقع ال�صور والفيديوهات
«ان�ستغرام» ،وعلقت قائلة« :مت�شوقة جدا للغناء
�أم��ام اجلمهور يف الكويت احلبيبة ،ولقا�ؤنا متجدد
وفيه مفاج�آت وايد».
جدير بالذكر �أن «ديانا» طرحت م�ؤخرا جمموعة من الأعمال
الغنائية اخلليجية على �شكل جل�سات ،منها« :ع�شريي»،
«فديت عيونك».

• يا�سمني

�شارك الفنان فايز ال�سعيد جمهوره وحمبيه
عرب ح�سابه الر�سمي على ان�ستغرام مبقطع
�صغري من �أغنيته اجلديدة «اذا ت�س�ألني»
التي يقدمها مع الفنان وليد اجلا�سم ،والتي
طرحها كاملة عرب قناته اخلا�صة على موقع
يوتيوب خالل ال�ساعات املا�ضية.
وعلق ال�سعيد على �أغنيته اجلديدة وقال:
«جديد الفنان فايز ال�سعيد والفنان وليد
اجلا�سم اذا ت�س�ألني ،كلمات الغيم� ،أحلان
عبدالقادر الهدهود ،توزيع املو�سيقى عثمان
عبود ،مك�س وما�سرتنغ جا�سم حممد� ،إخراج
زياد خوري� ،أ�رشاف ايلي خوري».
وطرح الفنان فايز ال�سعيد يف مطلع العام
احلايل �أغنية جديدة بعنوان« :وا�شلونك»،
عرب قناته الر�سمية على موقع «يوتيوب»،
وه��ي م��ن �أحل��ان��ه ،وك��ل��م��ات اح�سا�س
البحرين ،وتوزيع حممد �صالح ،وايقاع
�سمري القطان ،ومك�ساج جا�سم حممد.
وط���رح ف��اي��ز ال�سعيد خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية ديو غنائي مع الفنان العراقي
�سيف نبيل ،حتت ا�رشاف املخرج ر�أفت
البدر ،بعنوان النب�ض مايل ،ف�ضال عن
�أغنية بعنوان« :ا�ستثمر قلبي» ،التي
طرحها عرب قناته الر�سمية على موقع
«يوتيوب» ،وهي من �أحلانه ،وكلمات
ال�شاعرة ال�شم�س ،وت��وزي��ع حممد
ال�سلطان.

• حورية فرغلي

أميمة طالب تستعد لطرح
أغنية «من العشرة»

• �أميمة طالب

�أعلنت الفنانة �أميمة طالب عن ا�ستعدادها
لطرح �أحدث �أعمالها الغنائية بعنوان «من
الع�رشة» خالل الفرتة املقبلة.
و�شاركت «�أميمة» ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع «ان�ستغرام» ،برومو الأغنية
وعلقت عليها قائلة« :قريبا من الع�رشة،
كلمات ح�سني اليامي ،و�أحل��ان حممود
خيامي ،توزيع خالد نبيل».
وطرحت الفنانة �أميمة طالب م�ؤخرا،
�أغنية جديدة بعنوان «�أ�سولف للمطر»،
ع�بر ق��ن��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى موقع

«ي��وت��ي��وب» ،وه��ي من كلمات ال�شاعر نا�رص
القعيمة ،و�أحلان خالد ،كما �أطلقت �أغنية �أخرى
بعنوان «قدر قدر» ،من كلمات �أ�صايل ،و�أحلان
البحر ،وتوزيع حامت من�صور.
يذكر �أن �رشكة «روتانا» لل�صوتيات واملرئيات،
�أطلقت �ألبوم �أميمة طالب «ي��وه» خالل العام
املا�ضي ،ع�بر قناتها الر�سمية على موقع
«يوتيوب» ،وي�ضم � 16أغنية وهي« :يوه ،ا�سمي
عليك ،ابيك كلك ،ال�براءة ،يا كرث مافيني،
يو�صل الدرب ،خلي معي ،ما غري ،ت�شبه ،بالله
عليك ،ال تعتذر ،عادي ،يا �شم�س ،و�ش هو».

