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مسلسلها »فضة قلبها أبيض« حاز الجائزة الثالثة بالمناصفة مع مسلسل جزائري

سعاد عبداهلل تفوز بجائزة األداء المتميز في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون 

هجوم الذع من برنامج »البيت بيتك« على سمية الخشاب بعد اعتذارها عن عدم الحضور:

»اتركي الغناء ألن الحكاية مش ناقصاكي«!
شن مقدما برنامج »البيت بيتك« 
حمل���ة الذعة ضد الفنانة س���مية 
اخلش���اب بعد اعتذارها عن طريق 
وسيط عن عدم احلضور للبرنامج 
رغم انها هي من طلبت استضافتها 
في البرنامج، وسخر مقدما البرنامج 
منها كمطربة وطالباها بالتوقف عن 

الغناء والتركيز في التمثيل.
وكانت سمية اخلشاب قد اعتذرت 
عن عدم احلضور قبل اذاعة برنامج 
»البيت بيتك« بساعات قليلة، ما ادى 
الى ربكة داخل كواليس البرنامج 
الذي يقدمه كل من خيري رمضان 
وتامر ام���ن على القن���اة الثانية 
املصرية خاصة بعد اذاعة التنويهات 

على مدى ثالثة ايام عن اللقاء.
وقال تامر امن: بعد حتديد يوم 
االثنن حلضور الفنانة، رأينا انها 
اعتذرت من خالل وسيط عن عدم 
او  انه���ا مريضة  احلضور بحجة 
انها مش���غولة او اي شيء من هذا 
القبيل، لذل���ك الغ���ي اللقاء الذي 
قمنا باالعداد ل���ه والتنوي���ه عنه 

ملدة ثالثة اي�ام. 
واض���اف غاضبا: ما احزننا من 
الفنانة انها هي التي اتصلت بنفسها 
تقول »انا عاوزة اجي للبرنامج«، 
ووافقنا ورحبنا لكن عندما اعتذرت 
لم تتصل بنفسها بل من خالل وسيط 
ولم نسمع صوتها، وعندما اتصلنا 
بها لم ترد علين���ا، وبنبرة عتاب 
وس���خرية اضاف: »وهذا ليس من 

الذوق يا فنانة«.
كما انتقد خيري رمضان االلبوم 
الغنائي لس���مية اخلش���اب قائال: 
لالسف اريد ان اقول لسمية اخلشاب 
ان تظل كممثل���ة افضل كثيرا من 
كونها مطربة ألنها برعت في التمثيل، 
لكن في الغن���اء، وبرأي اجلمهور 
الذي استطلعنا رأيه عندما اعددنا 
للقاء رفضه���ا كمطربة، واحلقيقة 
فاجلمهور على حق ألني استمعت 
لاللبوم قبل اع���داد احللقة ورأينا 
انه اقل من العادي وليس فيه شيء 
مختلف بل اس���وأ مما كنت اتوقع، 
وبنبرة سخرية ايضا قال خيري: 
»االفضل لك يا سمية � ونحن نحبك 
جدا � ان تبقي ممثلة وتتركي باب 
الطرب الصحابه ألن احلكاية مش 

ناقصة«.
ثم علق تامر امن على عدم حضور 
سمية اخلشاب للبرنامج بقوله: رمبا 
هذا هو السبب الذي جعل الفنانة 
ال حتضر اللقاء وتعتذر من خالل 
وسيط ألنها شعرت بأننا سننتقد 
اداءها كمطربة مما كان سيؤدي الى 
فشل الهدف الذي كانت ستحضر من 
اجله وهو الدعاية اللبومها االول، 
خصوصا انها كانت ستغني بعض 
اغاني االلب���وم في البرنامج لكنها 
اعتذرت رمبا خوفا من حدوث اي 
شيء مفاجئ كانتقادها كمطربة او 
اذاعة استطالع آراء اجلمهور الرافض 

لسمية اخلشاب املطربة.

الفنانة سعاد عبداهلل في مسلسل »فضة قلبها أبيض«

سمية اخلشاب

تونس � أ.ف.پ: حصلت الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل على جائزة »األداء املتميز« التي 
منحتها لها جلن���ة حتكيم املهرجان العربي 
لإلذاعة والتلفزيون عن دورها في مسلسل 
»فضة قلبها أبيض« خالل »دورة القدس« التي 
اختتمت دورته ال� 14 في العاصمة التونسية 
مساء أمس األول، كما حصل مسلسلها »فضة 
قلبها أبيض« على اجلائزة الثالثة مناصفة مع 

املسلسل اجلزائري »موعد مع القدر«.
وكان املهرجان الذي حمل عنوان »دورة 
القدس« قد شهد عدة نشاطات لالحتفال مبدينة 
القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009 
واعلنت نتائج اجلوائز للمسلسالت والبرامج 
املشاركة في املهرجان حيث حصل على اجلائزة 
الكبرى للمهرجان املسلسل التونسي »صيد 
الرمي« الذي منح ايض���ا جائزة مركز املرأة 
العربية للتدري���ب والبحوث »كوثر« لعام 

.2009
ويتناول املسلسل وهو من تأليف رفيقة 
بوجدي موضوع التحرش اجلنسي باملرأة 
العاملة ويطرح مشاكل الفتيات العامالت في 
مصانع اخلياطة ويغوص بجرأة غير معهودة 
في معاناتهن النفسية وظروفهن االجتماعية 
التي ظلت لزمن طويل من املواضيع املسكوت 

عنها.
وحص���ل عل���ى اجلائ���زة الثانية ضمن 
مسابقة املسلسالت التلفزيونية االجتماعية 

والكوميدية املسلسل املصري »قلب ميت« 
فيما منحت جلنة حتكيم املهرجان اجلائزة 
الثالثة مناصفة للمسلسل اجلزائري »موعد 
مع القدر« واملسلس���ل احمللي »فضة قلبها 

ابيض«.
التلفزيونية  البرامج  وفي اطار مسابقة 
حول القدس التي يحتفي بها االحتاد العربي 
لالذاعة والتلفزيون هذا العام حصل البرنامج 
التونسي »مسافر زاده اإلبداع« على اجلائزة 

األولى.
ومنحت اجلائزة الثانية مناصفة للبرنامج 
الكويتي »سور القدس العظيم« والفلسطيني 
«طالت مقدسية« وكانت اجلائزة الثالثة من 
نصيب البرنامج املصري »البحث عن الظل 
اآلخر للمدين���ة«، وعرضت خالل املهرجان 

أفالم وثائقية حول مدينة القدس.
كما نظم ايضا لقاء حول »القدس في األعمال 
الوثائقية العربية« اجمع املشاركون فيه على 
أهمية االرتقاء مبستوى اإلنتاجات السينمائية 
حول هذه املدينة ودعوا الى »ضرورة توفير 

األرصدة الالزمة لذلك«.
وكان صالح الدين مع���اوي املدير العام 
الحتاد إذاعات الدول العربية اش���ار الى ان 
االحتفاء بالقدس يرمي الى »إشعار االعالمين 
العرب بأهمية ان تكون القدس حاضرة بقوة 

في مختلف االنتاجات اإلعالمية العربية«.
في املقابل أكد عدنان احلس���يني محافظ 

مدينة القدس »عل���ى البعد الثقافي في هذا 
االحتف���ال رغم مظاهر احلصار ومس���اعي 
إسرائيل لتهويد املدينة والتخطيط لتزوير 

التاريخ والقضاء على عروبة القدس«.
وفي مسابقة البرامج اإلذاعية منحت جلنة 
التحكيم اجلائزة األولى مناصفة للبرنامج 
املصري »القدس العربية« والس���وري »من 
دمش���ق الى القدس رحلة ش���وق« وحصل 

الدنيا«  البرنامج األردن���ي »زهرة مدائ���ن 
والعراقي »الرقم املطلوب« على اجلائزة الثانية 
فيما حصل البرنامج السعودي »رسائل إلى 

ضمير العالم« على اجلائزة الثالثة.
وفي س���ياق االحتفاء بالق���دس منحت 
كذلك جوائز موازية حصل عليها البرنامج 
الفلسطيني »جذور في القدس« والسعودي 

»زهرة املدائن قبة الصحراء«.

وفي مسابقة املسلسالت التاريخية حصل 
املسلسل القطري »أبوجعفر املنصور« على 
اجلائزة األولى وفاز مخرجه التونسي شوقي 

املاجري بجائزة »أفضل إخراج«.
وفاز باجلائزة الثانية املسلسل اللبناني 
»بهلول أعقل املجانن« ومنحت الثالثة مناصفة 
للمسلسل املصري »ظل احملارب« والسعودي 

»الرحال األندلسي ابن قزمان«.
وفي مجال املنوعات التلفزيونية حصل 
برنامج »كوميديا شو« )املغرب( على اجلائزة 
األولى وفاز برنامج »القصر« )مصر( على 
اجلائزة الثانية فيما منحت اجلائزة الثالثة 
مناصفة لبرنامجي »ليالي السمر« )أبوظبي( 

و»درب الليوان« )قطر(.
وفي مسابقة افضل فيلم تلفزيوني، فازت 
باجلائزة األولى السهرة التلفزيونية التونسية 
»ش���وفلي حل في راس العام« بينما منحت 
اجلائزة الثانية مناصفة للس���هرة املصرية 
»نور الظالم« والس���ورية »خلف األسوار« 
فيما حازت على اجلائزة الثالثة سهرة «علي 
يدي وعلي ما يديش« )اجلزائر( و»امي تاجة« 

)املغرب(.
وضمن مس���ابقة »الدراما اإلذاعية« فاز 
البرنامج اللبناني »ابنتي الغالية« باجلائزة 
األول���ى في حن حصلت اإلذاعة الس���ورية 
على اجلائزة الثاني���ة عن برنامج »محكمة 

الضمير«.

وفي مجال البرامج الثقافية املوجهة لألطفال 
حصل برنام���ج »الصغار كبار« )البحرين( 
على اجلائزة االولى ومنحت اجلائزة الثانية 
لبرنامج »االصدقاء والكنز« )دبي( واجلائزة 
الثالثة للبرنامج »ملتقى الصغار« )سلطنة 

عمان(.
ومنح���ت جلنة التحكي���م جائزة »األداء 
املتميز« للفنانة س���عاد عبداهلل عن دورها 
في مسلس���ل »فضة قلبها ابيض« واملقدمة 
السورية صباح بركات عن برنامج »محكمة 
الضمي���ر« فيما حصل املخرج العراقي رائد 
حداد على جائزة »أفضل إخراج« عن البرنامج 

اإلذاعي »الرقم املطلوب«.
ومنحت في إطار املهرجان جوائز موازية 
للمسلسل املصري »أسمهان« واللبنانن »قمر 
بني هاش���م« و»درب األقصى« والس���وري 

»احلوت« واألردني »قطار الزهور«.
واس���ند مركز املرأة العربي���ة للتدريب 
والبحوث جائزة أفض���ل عمل إذاعي حول 
املرأة مناصفة للبرنامج املغربي »حتريات« 

واللبناني »ابنتي الغالية«.
وشارك في املهرجان الذي ينظم منذ 1981 
كل سنتن، 214 عمال اذاعيا وتلفزيونيا من 
انتاج هيئات خاص���ة وحكومية من الدول 
العربية األعضاء في االحتاد الذي يتخذ من 

تونس مقرا له.

عملية جراحية لــ »البابا« 
بعد إصابته بكسر في المعصم

إيطاليا � أ.ف.پ: اعلنت وكالة االنباء االيطالية )انسا( نقال عن مصدر 
طبي ان البابا بنديكتوس السادس عشر يخضع لعملية جراحية اثر اصابته 
امس بكسر طفيف في املعصم االمين، وقال املتحدث باسم الڤاتيكان ريفن 
ملبارديه ان احلادث الذي تعرض له البابا بنديكتوس السادس عشر ليس 
خطيرا، مضيفا ان قدم البابا انزلقت، واصيب باصابات محدودة استدعت 

نقله الى املستشفى الجراء فحوصات، دون وجود اي خطورة.

صحتك

حبة دواء تخفض دهون الجسم
 إلى النصف في أسبوع واحد

لندن � يو.بي.آي: صنع علماء حبة دواء يقولون إنها قد 
تخفض كمية الدهون في اجلسم الى النصف خالل أسبوع.

واذا ما صح ذلك س����يتمكن البدناء من التخلص من أوزانهم 
الزائدة من دون عناء خالل وقت قصير وسيعد ذلك إجنازا كبيرا 
في حقل الطب والعلوم. وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة 
»نايتشر كاميكال بايولوجي« فإن حبة الدواء مصنوعة من هرمونن 
طبيعين مسؤولن عن الطريقة التي يحول فيها اجلسم الطاقة 
الى وق����ود. وتبن انه عند جتربة هذا العقار على فئران مختبر 
ان وزنها خف بنسبة الربع ودهونها بنسبة 42% خالل اسبوع. 
وذكرت صحيفة »الدايلي اكسبرس« ان اخلبير االميركي ريتشارد 
دميارشي بالتعاون مع فريق علمي في انديانا صنعوا حبة من 
هذين الهرمونن خلفض الوزن، مشيرا الى ان إعطاء احليوانات 
والبشر هذه احلبة يصد شهيتها عن الطعام ويؤدي ذلك بالتالي 
خلفض أوزانها.  ويعتقد خبراء صحيون ان العثور على »عالج« 

للبدانة قد يكون متوافرا خالل فترة تقل عن 5 سنوات.

عقار يقي من الشيخوخة
واش���نطن � أ.ش.أ: أفادت أبحاث طبية حديثة بأن عقار 
»ستاتن« الواسع االستخدام كأحد العقاقير املهمة لتخفيض 
الكوليسترول والوقاية من اإلصابة باألزمات القلبية قد يساعد 

بشكل كبير في خفض فرص اإلصابة بخرف الشيخوخة.
وكانت األبحاث أجريت على أكثر من 17 ألف شخص ممن 
تخطوا الستن عاما ممن يتناولون عقار »ستاتن« املخفض 
للكوليسترول، حيث لوحظ تراجع بينهم بنسبة الضعفن 

لفرص اإلصابة بخرف الشيخوخة.

الشيخ الحديدي
في لوس أنجيليس

املص�ارع األميرك��ي اإليراني األصل حسن خس�رو امللق�ب 
ب� »الشيخ احلديدي« حلظة وصوله حلفل توزيع جوائز اسبي 
في لوس أجنيليس مس���اء أمس األول                    )ا.پ(

إطاللة مميزة لوديع الصافي والحالني في »أوبرا الضيعة«

وديع الصافي يتألق في أوبرا الضيعة            )رويترز(

بعلبك � رويترز: حتت أعمدة بعلبك الرومانية 
الستة جلس آالف املش���اهدين يراقبون عاملا من 
األلوان املزركش���ة والرقص والغناء واحلوار في 
مسرحية لفرقة كركال.  ففي إطار مهرجانات بعلبك 
الدولية قدم���ت فرقة كركال »اوبرا الضيعة« التي 
انتظرت اربع س���نوات ليتم االفراج عنها بسبب 
األزمات السياسية املتالحقة التي هزت البالد منذ 
العام 2005 عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق 

رفيق احلريري.
 »اوب���را الضيع���ة« دراما موس���يقية غنائية 
مس���توحاة من املالمح الباقية م���ن التراث حيث 
ساحة الضيعة تختصر احلياة اليومية مبا فيها 
تفاعل الصراعات والنزاعات والتناحر لكن األلفة 
تعود لتحتضن اجلميع.  الضيعة منقسمة على 
نفسها بن حي »راس اجلرد« وحي »التل العالي« 
اللذين تفتك الفتنة بهم���ا لكنها ال تفلح ألن أهل 
اخلير واحلكمة بينهما يطفئون نار الشر في مواسم 

اخلير واحلصاد.
 وحتاكي املسرحية في كثير من مالمحها الواقع 

السياس���ي في البالد إذ تدعو الى عدم االنقس���ام 
والتش���رذم وعدم تغليب طرف على اآلخر والى 
تغليب احملبة على الضغينة.  وقبل العرض حيا 
مؤسس الفرقة عبد احلليم كركال الرئيس ميشال 
سليمان الذي كان في مقدمة احلضور وصعد في 

ختام العرض الى املسرح ليهنئ الفرقة.
 استحضر عبد احلليم كركال في لوحاته مشاهد 
ضوئية فعلى أعمدة باخوس ارتس���مت األحرف 
الفينيقية وصور إلله فينيقي واالسكندر املقدوني 
وعظماء اليونان والرومان والفسيفساء والنقوش 

وصوال الى صورة العلم اللبناني.
 وكرم كركال املطرب اللبناني وديع الصافي الذي 
كانت اطاللته مميزة تلقفها احلضور بالتصفيق 
احلار واستعادوا معه زمن وقوف املطرب العريق 
بن هياكل بعلبك.  وكان املطرب اللبناني عاصي 
احلالني جنم العرض بامتياز حيث غنى ورقص 
الدبكة اللبنانية، إضافة الى مشاركة مميزة للفنانة 
اللبنانية هدى واملغنية الصاعدة الن حلود وعدد 

من الفنانن.

لوس اجنيلي���س � يو.بي.آي: حتدثت 
الطفل���ة الهندية روبين���ا علي بطلة فيلم 
»املليونير املتشرد« في كتاب جديد حول 
حياتها عن النجمة االسترالية نيكول كيدمان 
التي مثلت معها احد االعالنات ووصفتها 
بانها »غريبة«. وذكر موقع »يو اس ماغازين« 
االميركي ان روبينا )9 سنوات( تتحدث في 

كتاب عن حياتها ومذكراتها حتت عنوان 
»حلم فتاة متشردة: رحلة نحو النجوم« 
عن عملها االخير في التمثيل وهو اعالن 
انتاج  فرنسي ملشروبات »ش���ويبز« من 
رايدلي سكوت. وتلعب في االعالن دورة 
فتاة صغيرة معجبة بش���خصية االميرة 

الهندية التي جتسد شخصيتها كيدمان.

طفلة »المليونير المتشرد«: نيكول كيدمان.. امرأة غريبة

رغم رفض مفتي الديار المصرية

الحكم بإعدام 11 متهمًا قتلوا واحدًا
القاه����رة � وكاالت: قضت محكمة جنايات 
اإلسماعيلية في مصر برئاسة املستشار د.فتحي 
محمد أنور عزت وبإجماع اآلراء، باإلعدام شنقا 
ل� 11 متهما إلدانتهم بقتل مواطن في العريش 
وإصابة زوجته وطفليه، وجاء احلكم مناقضا 
لرأى املفتى الذي أوصى بعدم إعدام املتهمن. 
وفجر املستش����ار د.محمد فتحي أنور عزت 
مفاجأة بتأكيده جلريدة »املصري اليوم« أن 
املفت����ى د.علي جمعة رفض إع����دام املتهمن، 
لكن احملكمة أيدت حكمها لثبوت اجلرمية في 
حقهم. وترجع وقائع اجلرمية إلى يونيو 2008 
عندما أوقف املتهمون املجني عليه أثناء سيره 
بطريق شرم الشيخ � دهب وهو يستقل سيارة 
رقم 205 نقل جنوب سيناء بصحبة أسرته، 
وأطلقوا وابال من النيران على السيارة، مما 
أسفر عن قتل سائقها وإصابة زوجته وابنيه، 
وكشفت التحقيقات أن الدافع هو الثأر بن قبيلة 
العليقات، التي ينتمي إليها املتهمون، وقبيلة 

املزاينة وهي قبيلة املجني عليه.
ص����در احلكم حضوريا عل����ى متهم واحد 
وغيابيا على عشرة هاربن، وحضر املتهم عيد 
فريج صالح إلى مجمع محاكم اإلسماعيلية في 
الصباح الباكر وسط حراسة أمنية، وقال في 
تصريح ل� »املصري اليوم« من داخل القفص 
أنه لم يكن موجودا وقت حدوث الواقعة، بل 
قبض عليه واعتق����ل ثم عرض على احملكمة 
مباش����رة، دون أن يدلي بأقواله أمام النيابة 

العامة.
وأكد أنه عل����م بتحرير محضر صلح بن 
عائلتي املتهمن واملجني عليهم ومت دفع الدية، 
بعد اعتراف املته����م األخير عليان حماد بأنه 
القاتل أخذا بثأر ابنه من املجني عليه، وأضاف 

أن هناك محاضر صلح عرفية بذلك.
 استقبل املتهم حكم اإلعدام بهدوء شديد وأكد 

أن حكم النقض سينصفه ويظهر براءته.

البابا بنديكتوس السادس عشر


