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»فينك«.. مروة محمد
أفضل ممثلة سعودية في بيروت

عبدالحميد الخطيب
حصدت الفنانة مروة محمد جائزة افضل 
ممثلة س����عودية، عن دورها في املسلس����ل 
الكومي����دي »فينك« والذي عرض على القناة 
السعودية االولى في ش����هر رمضان املاضي 
وذل����ك في حف����ل الذكرى االولى لتأس����يس 
موقع »آخر خب����ر« االلكتروني والذي اجرى 
استفتاء جماهيريا كبيرا على االعمال الدرامية 
والبرامج لرمضان 2010، وقد تس����لمت مروة 
جائزتها في بيروت بحضور حشد كبير من 
الفنانني واالعالميني ومختلف وسائل االعالم 

العربية.
من جانبه����ا عبرت مروة عن س����عادتها 
بحصولها على هذه اجلائزة والتي جاءت بناء 
على تصويت اجل���مهور وق���الت: اآلن اشع���ر 
ان����ني اسير على الطريق الصحيح وان���ني 
اق���دم ك��ل ما يرضي اجلمهور وامتنى ان اكون 
عند حسن ظنه بي دائما، كما شكرت القائمني 

على احلفل وابدت سعادة كبيرة بوجودها في 
لبنان خصوصا انه بلد احلضارة والفنون.

وقد التقت مروة محمد خالل احلف��ل املمثلة 
السورية القديرة منى واصف واملمثل عباس 
النوري والذي تسلم جائزة افضل ممثل حيث 
حتدثت معهما واتفقت عل����ى امكانية العمل 

سويا في مسلسل درامي واحد.
من جانب آخر تطل مروة عبر الفضائية 
اللبنانية »ال بي س����ي« في مسلسل »عمشة 
في ديرة النسوان« من السبت وحتى االثنني 
ف���ي الس����اعة التاسعة والنصف مساء وهو 
م����ن بطولتها مبش����اركة عدد م����ن النجوم 

اخلليجيني.
والعمل من تأليف عبداهلل العامر واخراج 
وائل فهمي عبداحلميد وبطولة: مروة محمد، 
عبداهلل العامر، بشير غنيم، عماد اليوسف، 
ملياء طارق، هيا الشعيبي، والفنانة القديرة مي 

جمال وكوكبة من جنوم الوطن العربي.

أحالم في »أبشر«أحالم مع االعالمي نيشان

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
أطل االعالمي نيشان ببرنامجه اجلديد 
»أبشر« على mbc1 بعد غياب عن الشاشة 
دام حوالي الس���نة مس���تقبال الفنانة 
اإلماراتية أحالم في إطاللتها االولى بعد 
ان تخطت محن���ة مرضها إثر اإلجناب 
وتعرضها لڤيروس. وقد حمل البرنامج 
أفكارا جديدة منها حتقيق أمنيات معجبي 
الضيف، وأيضا امنيات الضيف، فتمكنت 
أحالم من حتقيق أمنيات عديدة خالل 
احللقة ومعلومات كثيرة حول أفكارها 
حاول نيشان التقاطها على مدى ساعة 

ونصف الساعة.
وعن���د احلديث عن مرضها اعترفت 
أحالم بأنها رأت املوت بعينيها وأنها لم 
تفكر في الفن أبدا، بل فكرت في أوالدها 
وعائلتها، وتطرقت الى املش���اكل التي 
واجهتها خالل اجلراحة التي اجريت لها. 

وذكرت ان بطنها بقي مفتوحا ملدة 47 
يوما، ولم تر ابنتها اال بعد شهرين من 

والدتها، ألنها أصيبت بڤيروس قاتل.
وتكلمت أحالم بعفوية تامة عن أفضل 
املطربني على الساحة العربية، فأبدت 
إعجابه���ا بالفنانة أنغام رغم أنها بدت 
بعيدة عن أعماله���ا الفنية فلم تعرف 
أنها طرحت ميني ألبوم، لكنها أعجبت 
بلوكها اجلديد. كما وجهت حتية ألصالة 
التي كانت تسأل عنها يوميا خالل فترة 
مرضها. وحتدث���ت عن فوازير ميريام 
فارس وقالت انها لم تعرف ابدا ان ميريام 
ق���دمت الفوازير، وان���ها تشاهد فقط 
ال� »أم بي سي« ودبي، بيد انها أعربت 
عن إعجابه���ا مبيريام من كل النواحي 

وغنت احدى اغانيها.
وفي فقرة حتمل عنوان »عن جد فنان«، 
غنت أحالم مقاطع من أغنيات لفنانني من 

أجيال مختلفة، منها أغنية »وحشتوني« 
لوردة كما تكلمت عن عش���قها للممثلة 
نادية اجلندي، فوصفتها بامللكة، وقام 
»أبشر« بتحقيق جزء بسيط من أمنيتها 

باتصال مباشر أفرح أحالم من قلبها.
وفي تعليقها على أوضاع الس���احة 
الفنية اليوم، قال���ت أحالم إنها ونوال 
الكويتية تش���كالن الطعام الدس���م ك� 
»الكبسة«، أما باقي املغنيات فهن كال� 
»املكسرات« يختارهن اإلنسان للتنويع 
في طعامه. ولعل السبق الذي استطاع 
نيشان حتقيقه هو في جعل احالم تغني 
باللهجة اللبنانية اغنية من أرش���يف 
الفنانة صباح التي وجهت اليها التحية 

وأبدت اعجابها بها ومتنت شفاءها.
وعندم���ا حاول���ت أح���الم التكل���م 
بالفرنسية فتحت ستارة »أبشر« على 
أستاذ خاص باللغة الفرنسية أخضعها 

إلى اختبار لغوي مباشرة على الهواء، 
وقد اجتازت أحالم هذا االختبار ببراعة 
وتكلمت الفرنس���ية بطالقة. وقد حقق 
»أبشر« أمنية أحد معجبي أحالم الذي 
متنى أن تق���ود أحالم س���يارة الرالي 
الراليات مبارك  اخلاصة بزوجها بطل 
الهاجري، وقد جتاوبت أحالم مع الطلب 
على الرغم من خوفها من رياضة تسابق 

السيارات.
وفي نهاية احللقة أهداها نيش���ان 
بطاقات حفل السيدة فيروز في بيروت، 
وحقق أمنيتها بأخذ موعد من مكتبها 
لكي تقابلها وجه���ا لوجه. وفي ختام 
احللقة أطربت أحالم املشاهدين بعدد من 
األغاني وخصت mbc بأغنية حصرية 
جديدة، وفي النهاية حملت اجلمهور إلى 
النمس���ا بأدائها الرائع ل� »ليالي األنس 

في ڤيينا«.

تحدثت الفرنسية واعترفت أنها رأت الموت بعينيها أثناء مرضها وقالت رأيها عن أفضل المطربين العرب

أحالم تحقق أمنيتها مع نيشان وتلتقي فيروز


