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 مطربة بعد مــــا «رمت» التهامي  22 
على زميلة لها في الساحة الغنائية 
بسبب عدم مشاركتها في حفالت العيد 
هاأليام قاعدة تدقدق عليها علشان 
تعتذر منها بعدما عرفت احلقيقة.. اذا 

فات الفوت ما ينفع الصوت! 

 ممثلـــة بعد ما «اشـــرقت» 
شمسها في احد االعمال الدرامية 
هاأليام متضايقة ألن املنتجني 
ما يطلبونها باعمالهـــم النهــا 
شـــايفة نفســـها وايد.. زين 

يسوون فيچ!

 طلب اعتذار
 مدير انتاج هاأليام يشـــعر 
بـ «ســـعادة» بعد ما كلفه أحد 
املنتجــني بإدارة عمـله اليديد بـس 
الفنانني املشاركــني  املشكلـــة 
بالعمـــل ما يحبونـــه.. فرحة 

ما متت!

 مشكلة

 د.فهد السليم
 عبدالحميد الخطيب

  عبرت الفنانة القديرة ســـعاد عبداهللا لـ «األنباء»، عن ســـعادتها بحصولها على 
املركز األول كأفضل ممثلة خليجية وجماهيرية في استفتاء مجلة «سيدتي» ألعمال 
رمضان ٢٠١٠، وفوز مسلســـلها «زوارة خميس» بأفضل مسلسل جماهيري، مؤكدة 
ان هذا االجناز يضعها أمام مسؤولية كبيرة في اختيار أعمالها املقبلة، خصوصا انه 
جاء عن طريق استفتاء من الناس، وقالت: أشكر القائمني على املجلة، واحمد اهللا على 

جناح «زوارة خميس» وأعد جمهوري بأن أقدم لهم كل ما ينال رضاهم.
  واضافت ام طالل: ما زاد من سعادتي هو فوز الفنان الكبير الراحل غامن الصالح 
بجائزة افضل ممثل خليجي عن مسلسل «ليلة عيد» فهذا ليس بغريب عليه ـ رحمه 

اهللا ـ وفوزه يثبت ان إبداع الفنان محل تقدير من الناس حتى لو فارق احلياة.
  هـــذا وقد أعلنت مجلة «ســـيدتي» في عددها األخير فوز أم طـــالل باملركز األول 
كأفضل فنانة خليجية وجماهيرية وذلك وفق نتائج اســـتفتاء برامج ومسلســـالت 

رمضان ٢٠١٠ حيث عرضت الفئات 
الفائزة ويبلغ عددها ٧١ فئة شملت 
عدة قطاعـــات إنتاجية وإخراجية 
ومتثيلية متنوعة. وجاءت النتائج 
بعد استفتاء اســـتمر ملدة شهرين 
على موقع املجلة اإللكتروني وعبر 
 sms قســـائم داخلها ورســـائل الـ

اخلاصة بها.
  وبعـــد فرز آالف االســـتمارات، 
النتائج واألســـماء  مت اإلعالن عن 
الفائزة باملراكز الثالثة عن كل فئة، 
حيث حصدت الفنانة القديرة سعاد 
العبداهللا املركز األول كأفضل ممثلة 
خليجية عن دورها في مسلســـل 
«زوارة خميس» الذي تصدر القائمة 
في فئة أفضل مسلسل جماهيري، 
بينما فاز الفنان الكبير الراحل غامن 
الصالح باملركز األول كأفضل ممثل 
خليجي عن دوره في مسلسل «ليلة 

عيد» والفنان السوري بسام كوسا باملركز األول كأفضل دور فني مميز، عن مسلسله 
«وراء الشمس».

  وقد تقاسمت املسلسالت األكثر حضورا في رمضان معظم اجلوائز مثل املسلسل 
السوري «وراء الشـــمس» الذي استأثر بحصة كبيرة من جوائز استفتاء «سيدتي» 
إلى جانب كل من: هوامير الصحراء ٢، العار، زهرة وأزواجها اخلمسة، عايزة اجتوز، 

ما ملكت أميانكم، باب احلارة ٥، وغيرها من املسلسالت.
  وفـــازت قناة الـ mbc باملركز األول عن فئة أفضل قناة فضائية في رمضان بعدما 
حققت أعلى نسبة من املشاهدة، وجاءت هذه النتيجة لتؤكد استمرار القناة في الفوز 
باملرتبة األولى، حيث ســـبق أن حققت املركز األول في استفتاءات «سيدتي» لعامي 

٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
  وشـــمل االستفتاء جميع املسلســـالت والبرامج املصرية والســـورية واألردنية 
واخلليجية واملغربية والتونسية، ففازت النجمة إلهام شاهني باملركز األول كأفضل 
ممثلة مصرية في رمضان عن دورها 
في مسلسل «امرأة في ورطة» وفاز 
خالد الصاوي باملركز األول كأفضل 
ممثل مصري عن دوره في مسلسل 

«أهل كايرو». 
  ومت اســـتحداث فئـــات جديدة 
للمنافسة في استفتاء هذا العام مثل 
فئة الفن والفنانة األكثر حضورا حيث 
فازت باملرتبة األولى منى واصف التي 
تألقت في ٥ مسلسالت عرضت في 
رمضان. أما في فئة برامج املنوعات 
واملسابقات فقد نال برنامج «حروف 
 M.B.Cوألوف» الذي عرضته قناة الـ
املركز األول كأفضل برنامج مسابقات، 
وفاز برنامج «بلســـان معارضيك» 
باملرتبة األولى عن برامج املنوعات. 
وفازت شجون الهاجري باملركز األول 
كأفضل مقدمة برامج منوعات عن 

برنامجها «شوجي». 

 سعاد عبداهللا لـ «األنباء»: لقب 
  «أفضل فنانة خليجية في ٢٠١٠» 
  يضعني أمام مسؤولية كبيرة

 مسلسلها «زوارة خميس» حصد المركز األول في استفتاء جماهيري كبير 
 إنشاء وحدة لـ «الدراسات الحرة»  في معهد المسرح

وذلك العتمادهــــا من مجلس اإلدارة، باالضافة الى 
حتديد الشروط املطلوبة ملن يريد االنتساب لهذه 
الدراسات التي من املتوقع تطبيقها مع بداية الكورس 

الثاني مطلع العام اجلديد. 

 مفرح الشمري
  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود أمــــس األول قرارا وزاريا يحمل 
رقم ٢٠١٠/٥٤١ إلنشاء وحدة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر «الدراسات احلرة» في املعهد العالي للفنون 
املسرحية لتقدمي البرامج واملقررات املسائية احلرة 
املفتوحة لألفراد. وفي هذا الصدد شكر عميد املعهد 
د.فهد السليم الوزيرة احلمود على إصدار مثل هذا 
القرار الذي سيســــتفيد منه العديد من املوهوبني 
في احلركة الفنية واإلعالمية، خاصة ان املشاركة 
في هذه «الدراسات احلرة» ال تتطلب عمرا محددا. 
وأضاف في تصريح لـ «األنباء» انه منذ توليه العمادة 
حرص على مخاطبة الوزيرة بخصوص إنشاء هذه 
الوحدة التي تخدم األفراد في املجتمع، موضحا من 
خالل الدراسات التي قدمها في تقريره مدى أهميتها 
في املجتمــــع. وأضاف قائــــال: هللا احلمد، مت إقرار 
إنشاء هذه الوحدة وحاليا نحن بصدد إعداد البرامج 
واملقررات التي ستدرس فيها، وذلك بوضع جدول 
معني لها يتضمن املواد وعدد الســــاعات الدراسية، 

 وزيرة التربية أقرتها والدراسة فيها مطلع العام الجديد

 فنان العرب محمد عبده 

 خالد أمني

 عال غامن 

 هويدا 

 أمين الذهبي

 محمد عبده يختار بين   دبي والقاهرة وبيروت في «األضحى»

 خالد أمين يرقص الباليه  في «لعب النجوم»

 عال غانم: ال أعرف أن الرقص عيب! 

 هويدا تضع مسلسل الشحرورة في مأزق

 الذهبي يحّضر مسلسًال عن حياته مع أصالة

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  حدد فنان العرب محمد عبده، مشاركاته في 
أيام عيد األضحى حيث سيحيي ٣ حفالت، منها 
حفل بفندق «ڤينسيا» في بيروت، وحفل آخر 
بفندق «سميراميس» في القاهرة، هذا وكشفت 
مؤسسة دبي لألنشطة والترويج التجاري عن 
أجندة أنشطة الدورة الثالثة الحتفاالت العيد 
في دبي ٢٠١٠ خالل عيد األضحى املبارك، حيث 
يتضمن جدول االنشطة الكثير من األنشطة 
الفنية والترفيهية. ومن بينها حفلة لفنان العرب 
١٨ اجلاري بجانب برج خليفة بدبي، وسيعود 
بعدها عبده إلى جدة استعدادا لتجهيز أعمال 

ألبومه املقبل.

 تستضيف احللقة السادســـة من برنامج «لعب النجوم» على 
قناة دبي كال من جنمي الدراما خالد أمني ونشوى مصطفى اللذين 
قدما الكثير من املواقف التي جتمع بني حب الفكاهة والبســـاطة 
والشـــقاوة والرغبة في الفوز، ليشوش كل منهما على اآلخر في 
األلعاب املنفـــردة ويكمل كل منهما اآلخر في متثيل قصة قصيرة 

جتمع عنتر وعبلة ولكن بأسلوب عصري متمدن.
  وفي املقابل، تغني نشـــوى باللهجة الصعيدية ليغلب عليها 
خالد بالغناء، كما يتفاعل ويرقص على صوته احلضور فتغار منه 
نشوى التي تتوعد من يشجعه مبصير مجهول واحدا تلو اآلخر 
بعـــد انتهاء هذه احللقة الطريفة، امـــا خالد فتحكم عليه برقصة 
الباليه ليفاجئها بخفته كالفراشـــة أثنـــاء تنقالته ولكنها تتغلب 

عليه بجدارة بالغش. 

 فوجئت الفنانة عال غامن من الهجوم الذي تعرضت له جراء 
ارتدائها مالبس مثيرة في مسلسل «العار» وقالت في حديثها 
ملجلة «الكواكب»: لم أظهر باملايوه، واملشهد الذي يتحدثون عنه 
كنت أرتدي بنطلون فوشية. وعلى العموم أنا تعودت على هذا 
الهجوم، وأصبح أمرا طبيعيا، واســـتغرب جدا اذا لم يحدث. 
تابعت: أما بخصوص الرقصة التي قدمتها في املسلسل فكانت 
عادية، وهناك الكثيرات يرقصن في اخليم الرمضانية، عمري 
مـــا أعرف ان الرقص عيب.وعن اتهامها باجلرأة الشـــديدة في 
أدوارهـــا، قالت: أنا أختار من االدوار التي تعرض علّي، وأكون 
في حتد مع نفسي لتقدميها في أفضل صورة، واملسألة ليست 

مسألة جرأة بقدر ما هو حب لعملي. 

 شهد مسلسل «الشحرورة» مجموعة من املواقف جعلته 
فـــي مأزق خاصة وانه لم يبدأ تصويـــره بعد، وكانت اولى 
تلك املواقف هو انســـحاب واعتذار املخرج احمد شفيق عن 
العمـــل، وتبريره ذلك بأن والده مريـــض وعليه ان يرافقه، 
بينما ثاني مأزق كان في كيفية اجادة املطربة كارول سماحة 

اللهجة املصرية.
  اما آخر مأزق تعرض له العمل، فهو عدم موافقة هويدا ابنة 
صباح على الزج بأسمها في اطار احداث العمل، وهو ما يضع 
صناع العمل في ورطة، وذلك الن هويدا تشكل نسبة كبيرة 
من االحداث في حياة صباح، بداية من طفولتها وحضانتها 
لها، وصوال الى دخولها عالم الفن عن طريق والدتها، وانتهاء 

بسفرها واستقرارها بأميركا من دون زواج وال اوالد.
 

 يتفاوض أمين الذهبي (الزوج الســــابق للفنانة السورية أصالة 
نصري) مع أكثر من شركة انتاج لتقدمي عمل درامي عن قصة حياته 
معها، وأكد الذهبي ان العمل سيدور حول حياته الزوجية مع أصالة 
التي دامت نحو ١٥ سنة، كاشفا عن انه سيبوح من خالل هذا املسلسل 
املنتظر باألسرار والتفاصيل الكامنة حول املشوار الفني للفنانة أصالة 
منــــذ مجيئها الى القاهرة وتعريفهــــا بامللحن حلمي بكر حتى انتهاء 

عالقتهما بعد ان أصبحت جنمة، حسب «النشرة».
  ولفت الذهبي الى انه جلأ الى هذه اخلطوة بعد ان استفزته أصالة، 
باتهامها له بأنه وراء شــــائعة طالقها األخيرة، عندما كان يتحدث في 
الكواليــــس عن تفكيره في اجناز عمل يكشــــف صعودها، معلنا انه 
سيحمي نفســــه ضد اقامة دعاوى قضائية ضده من جانب أصالة او 
زوجها املخرج طارق العريان، وذلك من خالل كتابة القصة بأســــماء 

مستعارة وبأماكن متغيرة ولكن بنفس جنسيتهما. 

 الفنانة القديرة سعاد عبداهللا مع بطالت مسلسل «زوارة خميس»

 دينا هاني شاكر وزوجها 

الفنان هاني  ابنة   ارتدت دينا 
شــــاكر احلجاب حيث ظهرت به 
الول مرة في احدى حفالت الزفاف 
بصحبة زوجها. وكانت دينا بحسب 
موقع «الفن اونالين» قامت بأداء 
عمــــرة رمضان مــــع والدها عقب 
عودتهمــــا من رحلــــة عالجها في 
لندن، ومن وقتها قررت دينا ارتداء 
احلجاب. ومــــن املعروف ان دينا 
اصيبــــت مبرض خطير منذ نحو 
عام وهو األمــــر الذي جعل هاني 
شاكر يؤجل كل نشاطاته الفنية 

ويسافر معها للعالج. 

 ابنة هاني شاكر
   ترتدي الحجاب

 عادل أمام 

 يبدأ عـــرض فيلم «زهامير» 
للفنان الكبير عادل امام غدًا حيث 
ســـيتم طرح الفيلم مبكرا قبل 
العيد بعدة ايام في دور العرض 
الســـينمائية حســـب ما ذكرته 
«ايـــالف»، والفيلم بطولة عادل 
امام، فتحـــي عبدالوهاب، احمد 
رزق، رانيا يوسف، نيللي كرمي 
وضيفة الفيلم الفنانة واملنتجة 
اسعاد يونس باالضافة الى الفنان 
سعيد صالح، الفيلم من تأليف 
نادر صالح الدين واخراج عمرو 

عرفة.

 «زهايمر» عادل إمام غدًا


