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بإدارته وجميـــع العاملني فيه 
عالقة صداقة وأخوة، واعتبره 
من املؤسسات االعالمية العمالقة 
ليس في الكويت فقط وإمنا على 
مستوى اخلليج والوطن العربي، 
حيث يحوي مادة اعالمية تناسب 

جميع أفراد األسرة.
  اجلدير بالذكر ان نورهان عماد 
الدين حاصلة على بكالوريوس 
نقد ودراما مـــن املعهد العالي 
للفنون املسرحية، وكذلك كتابة 
سيناريو وإخراج سينمائي مع 
املخرج محمد خان والسيناريست 
وسام سليمان في نادي الكويت 
للسينما، وأمتت ورشة إخراج 
ومتثيل مع الفنان نور الشريف، 
كما قدمت كممثلة عددا من األعمال 
املسرحية مثل «رحلة حنظلة» 
إخراج د.حســـني املســـلم ومع 
نفس املخرج مسرحية «عنتر 
يا حاميها» في مهرجان اخلرافي 
املسرحي، وحصلت عن دورها 
فيها علـــى جائزة أفضل ممثلة 

واعدة.
 ٭  عبدالحميد الخطيب

علـــى ان الطريق طويل أمامها 
إلثبات قدراتها في هذا املجال، 
وقالت: احضر ملفاجأة في القريب 
العاجل، مشيرة الى انها تنتظر 
عرض برنامج جديد شـــاركت 
فيه وسيرى النور قريبا وهو 
برنامج ذو طابع اجتماعي فني 
ويتطـــرق للعديد من القضايا 
التي متس املجتمع، ولكن من 
خالل حـــوار مع جنـــوم الفن 
املعروفني. واستدركت: أنا دائما 
مهمومة مبشاكل الناس خاصة 
البسطاء وأحلم بالتعبير بصدق 
عن أحالمهم، ولقد أحببت دوما 
ان أقدم برنامجا يتعرض ملشاكل 
الناس وطـــرق حلها، وتكون 
فكرته جديدة ومتميزة ومعدة 

جيدا ومصروفا عليها.

  حياة مهنية

  وعـــن عالقتها فـــي الوقت 
الراهن بتلفزيون «الراي» قالت 
نورهان: «الراي» بيتي الذي شهد 
انطالقتي، واستفدت كثيرا منه 
في حياتـــي املهنية وتربطني 

 كشفت املذيعة نورهان عماد 
الديـــن أنها تلقـــت العديد من 
العروض بعد تركها لتلفزيون 
«الراي» للتقـــدمي على قنوات 
أنها أصبحت  فضائية، مؤكدة 
أكثر حرصا علـــى أن تتواجد 
من خالل قناة معروفة وبرامج 
تظهرها بالشكل الذي يرضيها، 
انها قدمت برنامجا  خصوصا 
جماهيريا ناجحا وهو «رايكم 
شباب» على شاشـــة «الراي» 
التي حتظى مبتابعة كبيرة على 
مستوى الوطن العربي، ملمحة 
الى انها أرجأت املوافقة على هذه 
العروض الـــى ما بعد االنتهاء 
من دراســـتها في القاهرة التي 
تسعى من خاللها للحصول على 
املاجستير في النقد الفني من 

أكادميية الفنون بالقاهرة.

  طريق طويل

فـــي    وأضافـــت نورهـــان 
تصريح لـ «األنباء» ان ما يقال 
عن اعتزالها اإلعالم إشاعات ال 
أساس لها من الصحة، مشددة 

 داود حسني فيفي عبده نورهان عندما حصلت على جائزة أفضل ممثلة واعدة في مهرجان اخلرافي املسرحي

 أشادت بدور «الراي» في حياتها املهنية

 نورهان عماد الدين: اعتزالي اإلعالم إشاعة
  وانتظروني في برنامج جديد قريبًا

 نفى دعايته إليران في رمضان املاضي مستشهداً بـ «عندليب الدقي»

 داود حسني يعترض على وصفه باملقّلد: أنا ممثل
حيث فشــــلت في حتديد أحلم 
ذلك أم كابوس، نظرا لالحداث 
املفاجئة التي لم تكن تتوقعها 
على االطالق، وقالت انها كانت 
محتجزة في أحد املستشفيات مع 
بدء الثورة، حيث كانت تعاني 
نزيفا، ولم تع ما يدور في مصر 
اال في االيــــام االخيرة للثورة، 
مقدمة أحر التعازي الى أســــر 

الشهداء املصريني.
  وأشارت الى ان الفنان عليه 
ان يكون مصريا خالصا دون أي 
انتماءات سوى لصالح مصر، 
مشيرة الى أنها لو كانت بصحة 
سليمة لنزلت الى ميدان التحرير 

بجوار الثوار. 

مبسلسل «كرميو» الذي عرض 
في رمضان املاضي وجّسد خالله 
دور ايراني، حيث أكد أنه يجيد 
أربع لغات، وقدم دور االيراني في 
«كرميو» مثلما قدم دور هندي 
في فيلم «عندليب الدقي»، كما 
ابدى بوحسني اعتراضه على ما 
يردده البعض من أنه مقلد وليس 
ممثال، مشيرا الى ان التقليد جزء 

ال يتجزأ من موهبته.
  من جانبها رفضت فيفي عبده 
ارتداء احلجاب، معتبرة اياه أمرا 
غير وارد فــــي الوقت احلالي، 
مؤكدة حــــول الثورة املصرية، 
أنها تعيش مشــــاعر متناقضة 
منــــذ اندالع الثــــورة املصرية، 

 في حلقة جديدة من برنامج 
«لو» يعيش كل من الفنان القدير 
داود حسني والفنانة املصرية 
فيفــــي عبده قصــــة افتراضية 
مــــع مقدمة البرنامــــج اليمنية 
أروى على شاشة MBC١، فبعد 
لقائهما االول في املصعد، تتوطد 
عالقة مالك مدير احدى الشركات 
التجارية وجميلة التي تعمل في 
مكتب محاماة، ليتزوجا بعدها 
ويعيشــــا صراع احليــــاة التي 
كان يعيشــــها مالك مع زوجته 

السابقة.
  ونفــــى داود حســــني خالل 
احللقة ـ منتقدا ـ ما تردد حول 
ترويجــــه للطائفيــــة واليران 

 نورهان عماد الدين

 فيفي عبده: ارتداء 
احلجاب أمر غير 
وارد في الوقت 

احلالي

 النقابة احلرة للموسيقيني املغاربة تكّرم رامي عياش
حبيبي» املرتبــــة االولى في 
سباق اغنيات االذاعة العربية 
الوحيدة فــــي «ابيجيان» في 

ساحل العاج.
  وأطلــــق البــــوب ســــتار 
االسبوع املاضي أغنية «على 
رمش عيونها» حصريا عبر 

اذاعة جرس سكووب وتلقى 
االغنية بصوت رامي أصداء 
جميلة وايجابيــــة جدا وقد 
سارع اجلمهور الى حتميلها 
كرنة علــــى هواتفه اخللوية 
عبــــر شــــركة mtc وخدمــــة 

«سمعني».

حيث يستلم جائزته في نهاية 
احلفل الــــذي يحييه عدد من 

جنوم الغناء.
  هذا ويستمر ألبوم «غرامي 
عيــــاش» فــــي حتقيق جناح 
شعبي كبير في لبنان والعالم 
فقد احتلــــت أغنية «حبيبي 

 يكرم الفنان رامي عياش من 
قبل «النقابة احلرة للموسيقيني 
املغاربة» خالل مهرجان االغنية 
العربية الثالث عشر الذي يقام 
غدا «اجلمعة» وذلك في املركب 
الثقافي محمد زفزاف باملعاريف 
بالدار البيضــــاء (كزابالنكا) 


