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الســــندريال حليمة بولند جنمة بالفطر وكانت حلقتها مميزة الســــيما 
ان لديها ميوال رياضية واضحة وكذلك اســــتضفنا مي حريري وجلني 
عمران واروى ومنى امرشا وجميع الفنانني واالعالميني كانوا «منورين» 

برنامج «صدى املالعب».
  كما عبر االغا عن ســــعادته بالفوز الذي حققه البرنامج في استفتاء 
«االهرام العربي» لنجوم العرب٢٠١٠، حيث فاز «صدى املالعب «وللعام 
اخلامــــس على التوالي بلقــــب أفضل برنامج رياضــــي يومي يقدم في 
الفضائيات العربية  عن جدارة واستحقاق، لتميزه في الطرح وموضوعيته 
فــــي التناول وحياديته في االنتماء، وكذلك للــــدور الكبير الذي يلعبه 
البرنامج وموقعه االليكتروني من اجل جمع الشمل الرياضي العربي، 
كما انه يقدم وجبة دســــمة تغطي كل االحــــداث الرياضية العربية من 

احمليط الى اخلليج.

  انجازات كبيرة

  من جانب اخر أقر مجلس أمناء موســــوعة التميز واحلضارة منح 
برنامج «صدى املالعب» جائزة التميز واحلضارة لعامي ٢٠١٠ – ٢٠١١م 

(رقم قياسي عربي إسالمي متميز).
  اعلن ذلك األمني العام ملوسوعة التميز واحلضارة املستشار أسامة 
بن حسن الطوري في بيان صحافي مشيرا إلى أن منح «صدى املالعب» 
هذه اجلائزة جاء بناء على تقييم األسباب العشرة للترشيح واملقارنة 
في هذا املجال الذي أجرته املوسوعة منذ أكثر من عام بواسطة جلانها 
املتخصصة. واوضح األمني العام للموسوعة أن منح هذه اجلائزة جاء 
بنــــاء على ما حققه البرنامج من اجنازات كبيرة ومتالحقة وأســــلوب 
التقدمي الشيق وحل بعض القضايا العربية الرياضية حيث حصد دائما 
املركز األول في نتائج االستفتاءات كأعلى نسبة مشاهدة تعرض على 

شاشات التلفاز الفضائية واألرضية. 

             عبدالحميد الخطيب
  عبر االعالمي املتميز مصطفى االغا عن سعادته بالنجاح 
الكبير الذي يحصده برنامجه «صدى املالعب» على شاشة

mbc  مؤكدا ان تفوق البرنامج يعود الى تكاتف فريق عمله 
لتقدمي افضل الفقرات الرياضية وكذلك الهتمام ادارة القناة 
به كواحد من ابرز برامجها خصوصا انه يحظى مبتابعة 

كبيرة على مستوى الوطن العربي.
  وقال في تصريح لـ «األنباء»: «صدى املالعب» حقق 
ما عجزت عنه بعض البرامج االخرى حيث استطاع 
ان يجمع االسرة العربية بكل اعمارها امامه للمادة 
االعالمية املتكاملة التي يطرحها، مشيرا الى ان حسه 
الكوميدي ينطلق مباشرة مبجرد ظهوره على الهواء 
الن الشعوب العربية حتب الفكاهة وهو ما قربة من 
املشــــاهدين وجعل بينه وبينهم صلة ود يشعر بها 

في كل مكان يذهب اليه.

  بوشعيل وبولند

  وتابع: البرنامج نتاج مجهود مجموعة من املبدعني 
والذين كونوا خلية عمل لكي نكون على قدر مستوى 
«mbc» الشاشــــة االجمل واالكمــــل والتي يتابعها 
القاصي والداني في ارجاء املعمورة، مثمنا ظهور 
بعض جنوم الفن واالعالم الذين اثروا حلقات 
البرنامج بآرائهم حــــول االلعاب الرياضية 
املختلفة، مستدركا: ظهور بلبل اخلليج نبيل 
شــــعيل اضافة للبرنامج وقد اعلن عن حبه 
للبرازيل ومتابعته لفريقها باستمرار، بينما 

 مصطفى االغا لـ «األنباء»: بوشعيل أضاف 
  لـ «صدى المالعب» وحليمة نجمة بالفطرة

 بعد حصول البرنامج على «التميز والحضارة» وأفضل برنامج رياضي عام٢٠١٠

 سجن طليق هالة صدقي 
  لتزويره توقيعها 

 شاعر إسرائيلي: سأسعد للغاية
  إذا وافق عمرو مصطفى على كتابة أغنية 

 يارا تنجو من هجوم الصحافة في الدوحة

 اعترفت املطربة رميا شـــعار بأنها اتخذت قرار اعتزالها الغناء 
والتمثيل رســـميا عن قناعة تامة، نافية عالقة أسرتها أو زوجها 
بذلك، على الرغم من خسارتها املادية بسبب االعتزال، وأكدت رميا 
-في تصريح لـموقع "ام.بي.سي .نت " أنها فكرت مليا قبل أن تبلغ 
زوجها رغبتها باعتزال الفن والتفرغ لالهتمام بأســـرتها، مشيرة 
إلـــى أنه اعترض على ذلك وما يزال يطالبها بالعودة؛ ألنه املجال 
الذي كانت تعشقه منذ طفولتها؛ لكنه خضع لرغبتها بعد أن شاهد 

إصرارها على موقفها وتفهم أسباب رغبتها واقتنع بها.
  واضافـــت رميا ؛ التي بدأت مطربة ولها مجموعة من التجارب 
التمثيلية إن اعتزالها الفن تسبب في خسارتها الكثير من األموال؛ 
التي كانت ستجنيها لو أنها أحيت احلفالت وشاركت في األعمال 
التلفزيونية التي عرضت عليها، مشيرة إلى أن السبب احلقيقي 
العتزالهـــا يعود لرغبتها في التفرغ لالهتمـــام بزوجها ووالدتها 

وشقيقاتها، بعد أن أهملتهم لسنوات. 

 أصدرت محكمة جنح مستأنف روض الفرج حكما بسجن رجل 
األعمال، مجدي وليم، طليق الفنانة هالة صدقي ملدة أسبوعني بدال 
من ستة أشهر، بعد أن ثبت قيامه بتزوير توقيعها على إقرار بأنها 
لم تكن بكرا عندما تزوج بها في العام ١٩٩٣، واستخدمه في إقامة 

دعوى طالق ضدها، والتمكن من الزواج مرة أخرى.
  وأكد وليم لـ «إيالف» ان تلك القضية قدمية جدا، ومن املفترض 
أنها سقطت بالتقادم، حيث مضى عليها ما يزيد عن العشرة أعوام، 
مشيرا إلى أنها محاولة جديدة للضغط عليه، من أجل التنازل عن 
التعويض الذي صدر به حكم لصاحله ضد الكنيسة، وأضاف أنه 
لن يتنازل عن حقه، الفتا إلى أن حكم الســـجن ضده صار نهائيا، 

وأنه سيمتثل للقضاء، وينفذه. 

 بعد ان اتهم املطرب عمرو مصطفى مطربني إسرائيليني بسرقة 
األحلان املصرية، خاصة املطرب اإلسرائيلي ليئور نركيس الذي 
اتهمه بسرقة حلن أغنية «ملستك» واستخدمها في أغنيته «أعطيكي 
سنني»، قال نركيس لصحيفة «يديعوت أحرونوت» االسرائيلية 
انه وقع في خطأ باســـتخدام هذا اللحن، وانه سيسعد للغاية اذا 
وافق عمرو مصطفـــى على كتابة كلمات أغنيـــة له، في محاولة 
لتجميل واقعة الســـرقة بالتطبيع الغنائي، لكنه ال يعرف ان كان 

عمرو ملحنا أم شاعرا وفق كالمه!
  وكان عمرو قد أشار في برنامج «مصر النهارده» الى ان هناك 
ايضا مطربني اســـرائيليني آخرين ســـرقوا أحلانه، مثل املطربة 
إيتي بيتـــون التي تغنت بأحلان أغنية «مافيش مرة» لشـــيرين 

عبدالوهاب.
  وتأتي هذه االتهامات بعد األزمة التي تفجرت بعد ان قام املغني 
االسرائيلي شلومو سرجنا بسرقة أحلان اغنية «قولوله» للراحل 
عبداحلليم حافظ، بجانب السطو على األحلان العربية واستخدامها 
في األغاني االسرائيلية مثل موسيقى «شيك شاك شوك» وأيضا 

األغنية الفلكلورية «يا جتيبلي شوكوالته يا بالش يا وله». 

  تنتاب املمثلة املصرية ياســـمني عبدالعزيـــز حالة من الفرح 
والسعادة الكبيرة بعدما تأكدت من خبر حملها في الشهر الثالث 

من زوجها رجل األعمال محمد حالوة.
  كما أنها، حسب «النشرة» حتضر لعمل جديد مختلف عما قدمته 
سابقا ولكنها تتكتم تفاصيله حاليا على أن تبدأ تصويره بعد أن 

تضع مولودها الثاني. 
  يذكـــر ان آخر اعمال ياســـمني عبدالعزيز هو فيلـــم «الثالثة 

يشتغلونها» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي. 

 جنت الفنانة يارا في رواق املؤمتر الصحافي ملهرجان الدوحة 
الغنائي العاشـــر من الفخاخ التي يضعها الصحافيون في طريق 
كل فنان خللق «سكوب» يضربها مبطربات أخريات مثل تصريح 
اإلماراتية أحالم في برنامج «أبشر» على تلفزيون «mbc» في لقائها 
مع نيشان أخيرا التي اعتبرت غناء يارا للون اخلليجي «مكسرات» 

قاصدة بذلك انها وغيرها «نكهة» ولسن و«جبة رئيسية».
  واملفاجئ ان يارا قد علقت على املوضوع قائلة ان أحالم هاتفتها 
بعد احللقة لتشرح لها وجهة نظرها التي لم تكن تقصد بها االساءة 
لها، وأضافت ان أحالم «بتمون» مهما قالت فهي مبثابة أختي وانه 

يكفي اتصالها بي لتشرح وجهة نظرها. 

 هالة صدقي

 ياسمني عبدالعزيز 

 يارا 

 عمرو سعد هيفاء وهبي مع زوجها أحمد أبوهشيمة

 عمرو مصطفى 

 عمرو سعد يقترب من «نوسة» هيفاء وهبي
  ومجهولون يراقبونها وزوجها أبوهشيمة

 القاهرة ـ سعيد محمود
  قررت املطربة اللبنانية هيفاء 
وهبي دخول الدراما التلفزيونية 
للمرة االولى خالل شهر رمضان 
املقبل مبسلسل «نوسة»، وجتسد 
فيه هيفاء دور بنت بلد تنشأ في 
حي شعبي ومتتاز بجدعنة والد 
البلد وتتعرض خــــالل األحداث 
ملواقــــف صعبــــة الــــى ان تنجح 
فــــي حتقيق أحالمها  النهاية  في 
والوصول الــــى مكانة عالية كما 
كانت حتلم، ووافقت هيفاء على 
سيناريو املسلسل من بني العديد من 
السيناريوهات التي عرضت عليها، 
لكنها حسمت األمر مبوافقتها على 
«نوسة» وذلك بعد تفكير استغرق 
عدة أشهر حتى تتسنى لها قراءة 
جميع السيناريوهات التي عرضت 
عليها لتختار من بينها، و«نوسة» 
تأليف طارق البدوي ويجري حاليا 
اختيــــار فريق العمــــل مع هيفاء 
واختيار اسم البطل الذي سيقف 
بجوارها في العمل وان كان عمرو 
ســــعد هو اقرب األسماء املرشحة 

ملشاركتها بطولة املسلسل خاصة 
بعد جتربتهما السابقة في السينما 
من خالل فيلم «دكان شحاتة» الذي 
حقق جناحا جماهيريا كبيرا خاصة 
ان الشركة املنتجة للمسلسل هي 
نفســــها التي أنتجــــت لها فيلمها 

األول.
  من جانب آخــــر، تقدم محامي 

رجــــل األعمــــال املصــــري أحمد 
أبوهشيمة ببالغ لرئيس مباحث 
شرطة مصر اجلديدة يفيد بان هناك 
من يراقبه وزوجته الفنانة هيفاء، 
حسب ما نشرت صحيفة «املساء» 
املصرية. وفي تفاصيل البالغ، أعلن 
أبوهشــــيمة ان هناك ٣ أشخاص 
يجمعون معلومات عنه من حارس 

أمن املبنى الذي يسكنه، وكذلك من 
عامل بأحد محالت املالبس في نفس 
العقاركما أعلن أبوهشيمة عن خوفه 
على نفسه وعلى زوجته من هؤالء 
األشخاص، بعدما أجرت الشرطة 
حترياتها ووجدت أن السيارة التي 
تطاردهما لوحة أرقامها املعدنية 

مسروقة منذ ٢٠٠٥. 

 ريما شعار: اعتزلت الغناء برغبتي 
وزوجي يطالبني بالعودة

 ياسمين تنتظر مولودها الجديد

 بلبل اخلليج نبيل شعيل السندريال حليمة بولند 

 غادة عبدالرازق خالد يوسف 

 غادة عبدالرازق وخالد يوسف
  يتشاطران غرفة نوم واحدة في أحد فنادق بيروت!

 أنباء عن زواجهما السري رغم نفيهما أكثر من مرة الرتباطهما 

 تردد في اآلونة األخيرة خبر زواج سري بني املخرج خالد يوسف 
والفنانة غادة عبدالرازق. وعلى الرغم من تأكيد الطرفني أن اخلبر إشاعة 
ليس اكثر اال أن مصادر مقربة من الطرفني اكدت ملجلة «احلسناء» ان 
اخلبر حقيقة، وليس شـــائعة بعد تأكيد شهود عيان أن غادة وخالد 

يقيمان بغرفة نوم مشتركة بأحد فنادق بيروت.
  من جانب آخر، تطرقت غـــادة في حديثها ملجلة «أخبار النجوم» 
لتصريحها املثير للجدل في برنامج «أبشر» عن رغبتها في الزواج من 
خالد يوســـف قائلة: هل أنا في انتظار برنامج حتى أتزوج من خالد 
يوسف؟ ما ال يعرفه اجلميع أن العالقة مع خالد يوسف مستمرة منذ 
أكثر من ٦ ســـنوات، ونحن تقريبا نعرف كل أسرارنا. واستطردت: 
خالد يوسف ميثل لي املالك احلارس في الدنيا، وهو كمخرج، واحد من 
القالئل أصحاب التاريخ السينمائي احلقيقي في مصر، وله جمهوره 
الذي يذهب إلى أفالمه بغض النظر عن جنوم الفيلم، ومهما حاول أي 
شخص أن يفسد العالقة بيني وبني خالد فلن يستطيع. وعن أمنياتها 
فـــي العام اجلديد ٢٠١١، قالت: بالطبع أمتنى الزواج في العام اجلديد، 
إنه استقرار وراحة وأمان وشعور ال يوصف للمرأة عندما جتد رجال 

بجانبها عند احلاجة إليه.

 اإلعالمي مصطفى اآلغا 


