
 23  فنون  االربعاء ٢ مارس ٢٠١١   

 الفنانة القديرة حياة الفهد 

 أكدت الفنانة السعودية ســــناء يونس، التي جسدت دور 
«مرمي» في مسلسل «خارج األسوار» مع الفنانة القديرة حياة 
الفهد والــــذي يعرض حاليا على MBC١، انها تخاف من توابع 
اجلرأة الزائدة التي اتســــم بها دورها خالل أحداث املسلسل، 
حيث خرجت من عباءة األم الطيبة التي اعتاد اجلمهور رؤيتها 
فيها. وقالت سناء: جسدت دور «مرمي»، وهي امرأة تعاني من 
نقص العاطفة قبل الزوج واألوالد، فتلجأ إلى صديقاتها ليتطور 
األمر إلى دخولهــــا في عالقة عاطفية مع صديق يعوضها عن 
تلك املشــــاعر، لتنقلب بعدها إلى امرأة شرسة عندما تكتشف 
أن الثروة التي يتمتع بها طليقها هي ثروة والدها الذي سرقه 
طليقها، مشددة، حسب «ام بي سي نت» على أنها ال تقبل تأدية 
أدوار خارجة عن بيئتها اخلليجية، مشددة على رفضها مشاهد 
السرير، فضال عن ارتداء مالبس مثيرة ـ كقميص النوم ـ في 
مشاهدها، احتراما لعائلتها ولبلدها السعودية، على حد قولها. 
وأكدت يونس أنها تعتز بدورها في مسلسل «خارج األسوار»، 

نظرا ألن الفنانة القديرة حياة الفهد، التي جتســــد دور والدة ســــوزان في نفس 
املسلسل، هي من رشحتها له، وطلبت من املؤلف االهتمام به، إال أن سناء عبرت 
عن أسفها لعدم مشاركة حياة الفهد في مشاهد متثيلية خالل املسلسل سوى آخر 

مشهد، حيث تكونان متزوجتني رجال واحدا. وأضافت: «خارج 
األسوار» ثالث عمل يجمعني مع الفنانة املتميزة حياة الفهد، 
بعد أن كنت ضيفة شــــرف في أول عمل معها بعنوان «دمعة 
يتيم»، ثم تقاســــمت معها البطولة في مسلســــل «عواطف»، 
فعندما رأت ام سوزان إمكانياتي آمنت بها، ورشحتني ألدوار 

بطولة، وأعتز بهذا كثيرا.
  وعن أعمالها احلالية واملستقبلية، أوضحت سناء أنها انتهت 
للتو من تصوير مشاهدها في مسلسل «اخلادمة» الذي تنتجه 
وتعرضه مجموعة MBC قريبا، وهو من بطولة خالد احلربي، 
وراشد الشمراني، وبدرية أحمد، مضيفة أنها جتسد فيه دور 
مدرســــة متقاعدة لديها ٣ بنات وابن، حيث يطرأ حدث يقلب 
كيان هذه األسرة، واصفة إياه بأنه عمل مميز ويعرض كثيرا 

من القضايا التي تالمس املجتمع اخلليجي.
  كما تصور حاليا مشــــاهدها في مسلسل «قصة هوانا ٢» 
للمخرج محمد القفاص في البحرين، حيث انتهت من تصوير 

حلقتني، وبانتظار استكمال احللقات األخرى. 
  وصرحت بأنها جتســــد دورا جديدا في مسلسل «هوامير الصحراء»، مؤكدة 

أنه سيكون مفاجأة كبيرة جلمهورها. 

 سناء يونس: ارفض ارتداء قميص النوم في أعمالي الفنية 
 عّبرت عن سعادتها بترشيح حياة الفهد لها للمشاركة في «خارج األسوار»

 سناء يونس 

 مايا دياب  زياد الرحباني 

 مايا دياب تغني زياد الرحباني

 تلقت املمثلة املصرية غادة 
عبدالرازق تهديدا غير مباشر 
من املنتج هشـــام شـــعبان، 
يطالبها بتخفيض أجرها الذي 
مت االتفاق عليه مع الشـــركة، 
مقابل تأديتها دور البطولة في 

مسلسل «سمارة»، وإال هناك 
احتمال بتوقيف تصوير العمل، 
والسبب يعود حسب «النشرة» 
الى األزمـــة املالية التي مرت 
بها مصر خـــالل فترة الثورة 

األخيرة. 

 غادة عبدالرازق 

تتلقى 
  تهديدًا

 

 جوائز «ألو فبراير» 
  وصلت إلى ٨٠ ألف دوالر

 مفرح الشمري
  طالب املذيع احمد املوســـوي مستمعي برنامجه «ألو فبراير» 
باالستمرارية في ارسال «مسچاتهم» للبرنامج وذلك للفوز بجوائزه 
القيمة التي وصلت الى اكثر من ٨٠ ألف دوالر وتشمل العديد من 
االقالم الفاخرة وأجهزة البالك بيري واآلي فون وشاشات بالزما 
وشاليهات ملكية تقدمها الشركات الراعية للبرنامج وهي: «األنباء»، 
«زين»، «منتزه خليفة السياحي»، «عيادة بلسم لالسنان»، «الفايز 
للعود والعطور»، «اجلوثن جاليـــري»، «كادو فرح»، «ليموزين 
اخلرينج» باالضافة الى اجلوائز اخلاصة التي تقدمها اجلهة املنفذة 
للبرنامج «ميديا فون بلس». وكشف املوسوي ان هناك العديد من 
املفاجآت التي تنتظر مستمعي البرنامج وخصوصا عمالء «زين» 
بعد ان وصل البرنامج الى مراحله النهائية، مؤكدا انها ســـتكون 
مختلفـــة كليا عن املفاجآت التي اعلنت عنها اســـرة البرنامج في 

احللقات اخلاصة مبناسبة االعياد الوطنية.

  استقطاب جماهيري

  منذ انطالقة البرنامج وحتى هذه اللحظة استقطب اجلماهير 
مـــن مختلف االعمار ملتابعة فقراته التي حتمل بني طياتها االثارة 
والتشويق وذلك بفضل التعاون الكبير بني اسرة البرنامج والشركات 
الراعية حيث كان السلوب املذيع احمد املوسوي الدور الكبير في 

استقطاب تلك اجلماهير.

اللبناني طالل اجلــــردي وفيلم 
سينمائي كتابة طوني شمعون، 
وفي العملني تكون مايا قد خاضت 
جتربتها في الدراما والكوميديا.

  يذكر ان مايا دياب تطل اليوم 
مــــن خالل محطة الـ «أم تي ڤي» 
لتقدم برنامج «هيك منغني» الذي 
يخرجه املخرج كميل طانيوس، 
كما حتضر اليوم ألغنية خلتام 
اجلنيريك بصوتها قد حتمل عنوان 

«هيك منغني». 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اللبنانية مايا  الفنانة    تطلق 
دياب قريبا عددا من اغاني السينغل 
التي تعمل عليها، والتي ستجمعها 
مع الفنان زياد الرحباني، اضافة 
إلى اغنية واحدة من كلمات السفير 
املصري في لبنان أحمد البديوي 
وأحلان هيثم زياد، واغاني اخرى 
الحمد ماضي. هذا وســــتخوض 
دياب جتربة التمثيل مجددا، في 
مسلسل لبناني من انتاج املمثل 

(فريال حماد)  أحمد املوسوي في البرنامج  

 جنسية املطرب الراحل 
فريد االطرش:

  أ - تركي.
  ب - مصري.
  ج - سوري. 


