
االربعاء 22 سبتمبر 2010   31فنون

نــــدى : 
اليوجد بيني وبين »الجرس« مشاكل 

مثل مايقول ضعاف النفوس

وّقعت عقدًا مع »فنون« لتقديم »سوالف«

نشوة الرويني

هل تصبح الرويني إعالمية اليوبيل الذهبي 
لـ »روز دور« السويسري؟

ُرشح برنامج »نشوة« الذي تقدمه االعالمية 
نشوة الرويني كأفضل برنامج في فئة البرامج 
االجتماعية مبهرجان روز دور الشهير بسويسرا، 
وهذا الترش���يح يتزامن مع االحتفال باليوبيل 
الذهبي للمهرجان بعد مرور 50 عاما من مسيرته 
الي���وم االربعاء في سويس���را ولم تعلن حتى 
اآلن إدارة املهرجان عن تفاصيل مراسم احلفل، 
مؤكدة انه سيكون مفاجأة سواء على مستوى 
التنظيم او الضيوف، وبرنامج »نشوة« املرشح 
للجائزة بدأ بثه عبر قناة دبي في شهر فبراير 
2005 وتنتجه شركة بيراميديا ويعد من اكبر 

واشهر البرامج التلفزيونية في الشرق األوسط 
وقد شارك في املهرجان 515 عمال تلفزيونيا من 
50 دولة على مستوى العالم، وقد جاء اختيار 
برنامج »نشوة« ضمن ثالثة عشر عمال تلفزيونيا 
في فئة البرام���ج االجتماعية مع برامج مماثلة 
من بريطانيا وفرنس���ا واملانيا، ويعد »نشوة« 
البرنامج الوحيد ال���ذي مت اختياره من العالم 
العربي للمش���اركة في املهرج���ان، وبيراميديا 
متثل دولة االمارات العربية املتحدة كشركة في 
املهرجان، وسيعلن عن الفائزين اثناء احتفالية 

املهرجان اليوم بعيده اخلمسني.

بعد ترشيح »نشوة« كأفضل برنامج اجتماعي عام 2009

مفرح الشمري
اللبنانية  املذيعة واملمثلة  أكدت 
ندى فاضل انها ستطل على جمهورها 
العربي في ال� 3 من الشهر املقبل من 
خالل قناة »فن���ون« بعد أن وقعت 
مساء أول من امس عقد االتفاق مع 
مس���ؤوليها وذلك لتقدمي البرنامج 
االجتماعي املنوع »سوالف« في حلته 
اجلدي���دة والذي يناقش العديد من 
القضايا االجتماعية التي تخدم األسر 

اخلليجية والعربية.
وأضافت ندى انه بعد انتهاء عرض 
برنامجها »مع ندى« الذي قدمته على 
قناة اجلرس ملدة شهرين متتاليني، 
ستظهر عبر شاشة قناة فنون التي 
وصفتها بأنها من أكثر الشاش���ات 
متابعة على مستوى الوطن العربي، 

ملا تقدمه من مادة اعالمية وترفيهية 
تناسب كل االسرة.

»األنباء« هاتفت ندى فاضل لنعرف 
التعاقد واستعدادها  منها تفاصيل 

للبرنامج اجلديد، فإلى التفاصيل:
اس��تغربوا  املش��اهدون  ن��دى.. 
توقي��ف عرض برنامج��ك »مع ندى« 
على شاش��ة اجلرس فهل كانت هناك 

أسباب؟
ال أسباب وال هم يحزنون ولكن 
ال���ذي بيني وب���ني املعلنني  العقد 
الكويتيني وبني قناة اجلرس مدته 
ش���هرين فقط وانتهت املدة وبذلك 
انتهى عرض البرنامج الذي قدمته 
باإلج���ازة الصيفي���ة لتواجدي في 
لبنان وهلل احلمد كان له متابعون 
من شتى الدول العربية وهذا الشيء 

أسعدني كثيرا وال توجد بيني وبني 
قناة اجلرس أي مشاكل مثل ما يقول 

ضعاف النفوس.
ف��ي  كي��ف وج��دت مش��اركتك 
مسرحية األطفال »حس��ان واألميرة 

أشجان«؟
احلمدهلل كانت مشاركة إيجابية 
خاصة انها التجربة األولى في التمثيل 
املسرحي، وكان جتاوب األطفال مع 
التي كتبها كاظم  أحداث املسرحية 
الزامل وأخرجها منصور حس���ني 

املنصور رائعا جدا.
هل هناك نية للمشاركة في أعمال 

أخرى؟
واهلل إذا كان هناك في عمل يضيف 
لي أشارك فيه لكن حاليا راح أرجع 

للتقدمي التلفزيوني.

هل وقعت مع قناة »فنون«؟
نعم وقعت عقد االتفاق مع قناة 
»فنون« وب���إذن اهلل راح أطل على 
اجلمهور في ال� 3 من الشهر املقبل على 
شاشتها من خالل برنامج »سوالف« 
الذي سيكون بحلة جديدة ويتضمن 
العديد م���ن املوضوعات والقضايا 
االجتماعية واحمد اهلل انني وقعت 
مع »فنون« التي اعتبرها من القنوات 
الفضائية والتي لها جماهيرية كبيرة 

لدى املشاهد العربي.
اجلدير بالذكر ان االعالمية ندى 
فاضل شاركت في مسرحية األطفال 
»حسان واالميرة اشجان«، مع نواف 
القطان وعماد العكاري وعبدالعزيز 
اسود، وقد حظيت املسرحية بنجاح 
كبير عند عرضها فترة عيد الفطر.

غادة عبدالرازق

اتهام غادة عبد الرازق باستغالل الجمهور

يخضع للعالج الطبيعي بعد عودته من ألمانيا

التزال اصداء احلادث األليم الذي تعرض له جنما س���تار 
اكادميي محمود شكري ورامي الشمالي تلقي بظاللها على حياة 

محمود شكري الذي يعيش اصعب ايام حياته.
فبعد عودته من املانيا واجرائه لعدد من جراحات العظام 
ملعاجلة الكس���ور الشديدة التي تعرض لها عقب احلادث بدأ 
ش���كري جلس���ات العالج الطبيعي والتي قد تستمر حسب 
تصريحات والده احمد شكري الى ما يزيد على 4 أشهر بسبب 
سوء حالة محمود وصعوبة وشدة الكسور التي اصابته. واكد 
والد ش���كري ان ابنه يعيش حالة نفسية سيئة بعد معرفته 
بوفاة رامي الش���مالي وان حالته لم تتحسن رغم مرور فترة 
على معرفته بخب���ر الوفاة وانه يتذكر رامي دائما وال تغيب 
صورته عنه مما يزيد من آالمه النفسية. واشار والد محمود 
الى ان رام���ي كان من اقرب اصدقاء ابنه ونظرا لرهافة حس 
محمود فانه يشعر باالسى ملا حدث وال يستطيع نسيان رامي 
حتى اآلن وال يعرف ان كانت االيام ستعالج آالم هذا احلادث ام 
ال. واضاف ان جلسات العالج الطبيعي ستستمر لفترة طويلة 
نظرا الن محمود اجرى عدة عمليات جراحية يتطلب الشفاء 
منها فترة قد متتد الربعة اشهر سيظل خاللها محمود بعيدا 

عن األضواء على االقل حتى تتحسن حالته النفسية.

القاهرة ـ سعيد محمود
على الرغم من انتهاء عرض املسلسل املثير للجدل »زهرة وأزواجها 
اخلمس���ة« في رمضان إال أن أصداءه لم تنته حتى االن، حيث تواجه 
بطلة العمل الفنانة غادة عبد الرازق اس���تياء عدد كبير من اجلمهور 
خصوصا الس���تعانتها  باملخرج خالد يوسف في احللقة األخيرة من 
العمل ليكون هو الزوج اخلامس واألخير لشخصية زهرة التي قدمتها 
غادة في املسلسل. واتهم اجلمهور غادة بأنها هي السبب وراء ظهوره 
في العمل نظرا لعالقة الصداقة التي جتمعهما إضافة الى أنها بطلة في 
أعماله السابقة مثل »كلمني شكرا« و»دكان شحاتة«، كما أنها ساهمت 
في استغالل اجلمهور من خالل مسابقة وهمية عبر الهاتف مت من خاللها 
طرح أسماء وهمية يختار املتصل من ضمنها اسما ليكون هو الزوج 

اخلامس واألخير لزهرة ومنهم العب الكرة ديڤيد بيكام وغيره.
من جانبها اندهشت غادة عبد الرازق من تلك االتهامات مؤكدة انها 
لم تتدخل في اختيار الزوج اخلامس وانها لم تكن تعلم اختيار خالد 
يوسف إال في الساعات األخيرة من تصوير احللقة، كما أنه كان أسماء 
مرش���حة كل منهم كان لديه أسباب لعدم املشاركة ومنهم عماد متعب 
واإلعالمي ج���ورج قرداحي حيث عرض عليه املؤلف مصطفي محرم 
أن يش���ارك في احللقة األخيرة ولكنه رف���ض خوفا أال يالقي ظهوره 
في املسلس���ل رضا اجلمهور ويؤثر ذلك عل���ى تاريخه الفني، أما عن 

املسابقات فهي ليس لها دخل بها على اإلطالق 
من جانب اخر تس���تعد غادة لبطولة فيل���م جديد بعنوان »حجر 
األساس« من تأليف السيناريست ناصر عبدالرحمن وكان من املفترض 
البدء في تصويره منذ فترة طويلة إال أن انش���غال غادة مبسلس���لها 
الرمضاني حال دون ذلك.ومن املتوقع أن تعقد غادة خالل أس���بوعني 
جلسات عمل مكثفة مع مخرجة الفيلم مرمي أبوعوف لالستقرار على 

تفاصيله النهائية.
يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق السينمائية كان فيلم »كلمني 

شكرا« بطولة عمرو عبد اجلليل وإخراج خالد يوسف.

محمود شكريالراحل رامي الشمالي

محمود شكري يعيش حالة نفسية سيئة 
بسبب تذكره  لوفاة رامي الشمالي


