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أبوظبي  شهد نادي 
للس����يدات حفل تكرمي 
الرئيس التنفيذي لشركة 
بيراميدي����ا اإلعالمي����ة 
نشوة الرويني، بجائزة 
أفضل امرأة عربية في 
عام 2010 والصادرة عن 
مجلة »لوفيسيال« في 
دورتها الثانية وحضر 
أكث����ر من 400  احلفل 
سيدة من سيدات أعمال 
ف����ي مختلف  ورائدات 
باإلمارات  القطاع����ات 
والعالم العربي، وتسلم 
اجلائزة نياب����ة عنها، 
ش����يرين فوزي، مدير 
مكتب الشركة بالقاهرة، 
كما شهد احلفل تكرمي 
العديد من الشخصيات 

البارزة في قطاعات الفن واألزياء واالقتصاد، حيث فازت سيدة األعمال 
اإلماراتي����ة فاطمة اجلابر بجائزة افضل امرأة عربية في فئة األعمال، 
وجاءت جائزة فئة الفنون من نصيب هدى كانو، مؤس����س مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، بينما فازت الفنانة خلود اجلابري بجائزة 
أفضل فنانة للعام. وفي مجال األدب حصلت الش����اعرة جنوم الغامن 
على جائزة افضل امرأة عربية باملجال، كما ذهبت جائزة افضل مصممة 

ازياء لإلماراتية منى املنصوري.

اإلعالمية نشوة الرويني

فيفي عبده

سحر خليلسحر خليل مع رمي عبداهلل وأمامهما الـ »مفطح«

الرويني أفضل امرأة 2010

بيروت - ندى سعيد
الفنانة  نف���ت 
كارول سماحة ما 
أشيع عن وفاتها 
اثر تعرضها حلادث 
سير في القاهرة. 
وكانت رسائل 
انتش���رت  نصية 
الهوات���ف  عل���ى 
اجلوالة في لبنان 
الفنانة  بأن  تفيد 
الشابة توفيت اثر 
حلادث  تعرضها 
س���ير مروع على 
طريق األوتوستراد 
ف���ي مص���ر، مما 
ال���ى وفاتها  ادى 
 عن عم���ر يناهز 
ال� 38 عاما، وذهب 

مروجو الشائعة الى أبعد من ذلك، اذ لفتوا الى »أن مراسم الدفن 
ستقام أمس الثالثاء وستبث مباشرة عبر شاشة ال.بي.سي«.

وأكدت س���ماحة انها تتواجد في لبن���ان وحتضر ملفاجأة مع 
االعالمية نضال االحمدية في احدى جامعات لبنان.

كارول سماحة

 كارول تنفي شائعة وفاتها 
في حادث سير بالقاهرة

ريم عبداهلل »عزمتها« على »مفطح« في بيتها

انسحاب سحر خليل من برنامج »كوميدو«!
مفرح الشمري

علمت »األنباء« ان الفنانة اللبنانية س���حر خليل انسحبت من 
البرنام���ج الكوميدي »كوميدو« الذي تبثه حاليا ال� mbc ويناقش 
العديد من القضايا االجتماعية بأسلوب ساخر خاصة انها شاركت 

في العديد من حلقاته.
وكشفت مصادر ل� »األنباء« ان سبب هذا االنسحاب املفاجئ من 
البرنامج هو استعدادها الفتتاح شركة انتاج حتمل اسمها وستكون 
باكورة أعمالها مسلسال لبنانيا يسلط الضوء على املجتمع اللبناني 
وقضاياه العديدة ويقع في 30 حلقة وستشرع في تصويره خالل 

األسابيع املقبلة بعد االنتهاء من ترتيبات حفل االفتتاح.
واش���ارت املصادر الى ان عقد احتكار الفنانة س���حر خليل مع 
ش���ركة الصدف التي ميلكها املنتج حسن عسيري سيلغى تلقائيا 
بعد افتتاح شركتها في األيام املقبلة الفتة الى ان »الصدف« كان لها 
الفضل في معرفة اجلمهور بسحر من خالل مشاركتها في مسلسل 
»أيام السراب« حيث حققت من خالله شهرة واسعة باالضافة الى 
مشاركتها في أعمال »الصدف« اجلديدة وهي »سليم ودستة حرمي« 

و»بيني بينك« حيث سيعرضان في شهر رمضان املقبل.
وأكدت املصادر ان املنتج حس���ن عسيري لم ينزعج من رغبة 
الفنانة اللبنانية س���حر خليل في افتتاح شركة انتاج خاصة بها 
حيث قام مبساعدتها لتحقيق هذه الرغبة لها وذلك للعالقة األخوية 

التي جتمع الطرفني.
من جانب آخر هاجم عدد من املتصفحني ل� »الفيس بوك« املمثلة 
الس���عودية رمي عبداهلل بعد نش���ر صور عزميتها للفنانة سحر 
خليل عل���ى صفحتها ب� »الفيس بوك« حيث أوملت لها مبناس���بة 
زيارتها لبيتها ب�»مفطح« ل���م يجلس عليه إال هما االثنتان، حيث 
شعر محبو سحر خليل بأن رمي تستغل فنانتهم إلبراز كرمها حتى 
تع���دل صورتها أمام من ينتقدها بأنها مغرورة خاصة مع زمالئها 
باملهنة، مما أثار غضب املمثلة السعودية رمي عبداهلل وردت عليهم 
من خالل صفحتها بان عاداتها وتقاليدها تدفعها لعمل تلك العزمية 
خاصة ان سحر تزورها للمرة األولى في بيتها وان العزمية خالية 
من أي تبذير عندما قدمت لها »مفطح« ألن هذا الشيء هو رمز إكرام 

الضيف لدى القبائل البدوية!

فيفي عبده تعيش حالة حداد
القاهرة ـ سعيد محمود

تعيش الفنانة فيفي عبده حالة نفسية سيئة، 
وذلك بسبب وفاة ابن شقيقتها، لذلك قررت أن 
تؤجل كل ارتباطاتها الفنية لحين تخطي حالة 

الحزن التي تعيشها.
وعلمت فيفي بالخبر خالل تصوير مشاهدها في 
مسلسل »طوق نجاة«، وفور علمها غادرت مكان 
التصوير واضطر المخرج إللغاء التصوير في هذا 

اليوم وتأجيل التصوير لحين عودة فيفي.
وكانت فيفي بدأت تصوير مشاهدها الخارجية 
في المسلس���ل داخل إحدى الشقق في منطقة 

المقطم، ويش���اركها البطولة رياض الخولي، 
جمال اس���ماعيل، خيرية احمد، هادي الجيار، 
فتوح أحمد، باالضافة الى مجموعة من الوجوه 
الجديدة، وتدور احداثه في اطار اجتماعي حول 
ش���خصية »نجاة« التي تجسدها فيفي عبده، 
ويتناول ايضا المشكالت التي تتعرض لها يوميا 
بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها بعد وفاة 
زوجها، اال ان هذه الظروف ال تقف عائقا أمامها 
في تحقيق ما تهدف اليه، وان تس���اعد كل من 
حولها بشتى الطرق، والمسلسل تأليف حسام 

موسى واخراج عادل قطب.


