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»كاريكا ع األريكة« في رمضان

انتهى الفنان عصام كاريكا من تصوير حلقات برنامجه 
اجلديد »كاريكا ع األريكة«، الذي من املقرر عرضه في رمضان، 
والبرنامج عبارة عن فقرات على طريقة »ستاند أب«، يحكي 
كاريكا داخل مكتبه في كل حلقة منوذجا صادفه في حياته 
سواء على املستوى الفني او احلياة العادية، ويحكي الكثير 
من تلك املواقف، كما يذكر بعض االحداث والكواليس اخلاصة 
لبعض االغاني املصرية الشهيرة الم كلثوم وسميرة سعيد 
وشادية وغيرهن، البرنامج فكرة عصام كاريكا ومت تصويره 
بالكامل داخل مكتبه، وينتمي لفئة البرامج التي جتمع بني 

اجلمهور والفنانني بشكل جديد.

األطباء عاجزون عن كشف األسباب

إصابة سعد الصغير بنزيف داخلي مفاجئ
القاهرة ـ سعيد محمود

نقل املطرب واملمثل سعد الصغير الحد مستشفيات الدقي مساء 
اخلميس املاضي بعد اصابته بنزيف داخلي مفاجئ. وقال مصدر 
مقرب من سعد الصغير ان االخير أصيب بالنزيف أثناء تواجده 
بالطائ����رة، حيث كان عائدا من ليبي����ا بعد ان أحيا حفلة غنائية 
هناك. وأضاف املصدر ان عربة االسعاف أقلت املطرب الشعبي من 

داخل مطار القاهرة الدولي وحتى احد املستشفيات بالدقي، وقد 
عجز االطباء عن كشف اسباب النزيف. وقد جتمع عدد كبير من 
الفنانني والشعراء واملوسيقيني باملستشفى لالطمئنان على املطرب 
الشعبي، ويرافقه باملستشفى حاليا املنتج أحمد السبكي. يذكر ان 
سعد الصغير انتهى من تصوير فيلم »والد البلد« مع محمد لطفي 

كاريكاوالراقصة دينا، والذي سيتم عرضه في عيد الفطر. سعد الصغير

حنان ترك

حنان ترك:
»دّوخيني يا لمونة« 

2011
بعد االنته���اء من تصوير 
جميع مشاهد مسلسلها اجلديد 
»القطة العمية«، اتفقت الفنانة 
حنان ترك على مسلسل جديد 
بعنوان »دوخيني يا ملونة«، 
تدخل به السباق الدرامي في 

رمضان 2011.
العائدة  الفنانة  ووافق���ت 
م���ن االعت���زال عل���ى القيام 
ببطولة مسلسل جديد بعنوان 
»دوخيني ي���ا ملونة« للكاتب 
محم���د س���ليمان عبداملالك، 
ومرشح إلخراجه محمود كامل، 
وتنتجه شركة »راديو وان«.

وقد انته���ى املؤلف محمد 
س���ليمان عبداملالك من كتابة 
احللقات االولى للمسلس���ل، 
ومن املقرر ان يتم حتديد موعد 
التصوير عق���ب االنتهاء من 
كتابة السيناريو واالستقرار 

على املمثلني املشاركني به.
م���ن جانب آخ���ر، انتهت 
حنان ترك من تصوير املشاهد 
االخيرة من مسلسلها اجلديد 
»القط���ة العمية«، الذي تقوم 
بطولته وس���يتم عرضه في 

رمضان 2010.
وتدور احداثه حول احملامية 
»جناة عبدالرحمن« التي تعمل 
لدى محام كبي���ر، ويعرض 
املسلسل املشاكل التي متر بها، 
من خالل القضايا التي تتولى 

مهمة الدفاع فيها. 
اجلدير بالذكر ان مسلسل 
»القطة العمية« تأليف محمد 
س���ليمان عبداملالك واخراج 
محمود كامل، ويش���ارك في 
بطولته عمرو يوسف وايهاب 
فهمي ورجاء اجلداوي ومحمد 
رمضان ومحمد جمعة وأميرة 

هاني.

مت تغيير اس���م برنامج 
املخرج���ة اين���اس الدغيدي 
ال���ذي قدمته ف���ي رمضان 
املاضي م���ن »اجلريئة« الى 
واملش���اغبني«  »اجلريئ���ة 
لتستضيف ايناس عددا من 
الفن  املش���اغبني من جنوم 
والسياسة والثقافة لتحاورهم 
في مش���اغباتهم، وبرنامج 
»اجلريئة واملشاغبني« اخراج 
عمر زه���ران وتقدمه ايناس 
على قناة نايل سينما خالل 

شهر رمضان.
يذك���ر ان اين���اس قدمت 
من قبل برنامج »الس���ينما 
والناس مع إيناس« على قناة 

»روتانا«.

إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي.. 
»جريئة مع 

المشاغبين«


