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ممثلة حتلم بالشهرة بأي 
وسيلة هاأليام تبي جترب 

حظها في الغناء بس 
مو القية ملحن يدعمها 

ويحقق لها طموحها الفني 
مثل ما تقول.. 

اهلل يعينچ على نفسچ!

ممثل قاعد ينافق احد 
املنتجني مبدح عمله 

الرمضاني علشان يشارك 
في مسرحيته االستعراضية 
بس املنتج للحني مو موافق 

على هاملشاركة.. 
رزة الوية مو حلوة ياحلبيب!

ممثلة خليجية متضايقة 
انها سلفت زميلتها اللي 

من نفس جنسيتها فلوس 
من سنة علشان تساعدها 

في ظرفها االسري بس 
للحني ماردتهم لها واذا 

طلبتهم منها تنكر هالشي.. 
صچ مو كفو مساعدة!

شهرة 

نفاق

فلوس 

سمية اخلشاب

أكدت الفنانة سمية اخلشاب 
أن جترب���ة برنام���ج »س���مية 
والستات« أرهقتها كثيرا، حيث 
تصور يوميا أكثر من 10 ساعات. 
وقالت سمية إنها حتتاج إلى راحة 
طويلة، وتتمنى أن تأخذ اجازة 

ملدة 3 سنوات على األقل.

سمية اخلشاب: 
عايزة إجازة

الفنان القدير عبد االمام عبد اهلل

يشارك في »احلقني يا جاري« بالسعودية

عبد اإلمام عبداهلل: »ضده وربنا يهده« 
بعد العيد في مصر

منة شلبي ترفض استغالل الرجل لضعفها
رفضت الفنانة الشابة منة شلبي، 
خالل استضافتها من قبل اإلعالمية 
هالة س���رحان في برنامجها »هالة 
شو«، أن يس���تغل الرجل ضعفها، 
مؤكدة أنها ال متان���ع في أن تكون 
ضعيفة أمام من حتب، ولكن للرجل 

الذي يقدر ضعفها وال يستغله.
وأوضحت أيض���ا أنها ال تقبل في 
يوم من األي���ام أن تكون لعبة في يد 
الرجل. ووجهت منة الشكر لوالدتها، 
بقولها: »أنا أشكر أمي ست الكل، ألنها 

حتملت جنوني وقلة أدبي«.

عبر الفنان القدير عبد االمام عبد اهلل 
عن سعادته البالغة باالصداء االيجابية 
التي جاءته عن شخصياته التي جسدها 
في أعماله االربعة التي يشارك فيها هذا 
العام برمضان، مؤكدا انه دائما يبحث عن 
رضا اجلمهور واختيار االدوار املناسبة 
اخلالية من أي إسفاف أو ابتذال وحتوي 
قيمة فنية واضحة ورسالة يستفيد منها 
الن����اس. وتابع عبد اهلل في تصريح ل� 
»األنباء«: الدراما شيء مهم وذات تأثير 
قوي على عموم من يتابعها لذلك ال بد 
ان نحرص على ان نقدم أعماال متوازنة 
تراعي عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، قبل ان 
يضيف عن بعض االنتقادات التي طالت 
العمل جميل ويعبر  مسلسل»املالفع«: 
عن شريحة واسعة من اجلمهور ومتابع 
ملوضوعه وقصته التراثية، وفي ظل كم 
االعمال الكثيرة املعروضة في الش����هر 
الكرمي حجز مكانا واستحوذ على اهتمام 
عدد كبير من املشاهدين، مكمال: الكمال 
هلل عز وجل وحده وإرضاء الناس غاية 
ال تدرك، مؤكدا ان مستوى دراما رمضان 

هذا العام جيد جدا، خصوصا املصرية 
مثل »الزوجة الثانية، مزاج اخلير، اسم 

مؤقت، خلف اهلل، الداعية« وغيرها.
وبسؤاله عن رأيه في مستوى االعمال 
اخلليجية أجاب الفنان القدير: 90% جيد 
والباقي ليس ضعيفا كليا مثل »مطلقات 
صغيرات، جار القمر، سر الهوى، توالي 
الليل« وأعمال اخرى، كاشفا في سياق 
آخر عن اس����تعداده للمشاركة في عمل 
مصري جديد سيتم تصويره بعد عيد 
الفطر السعيد ويحمل اسم »ضده وربنا 
يهده«، مستدركا: لقد وقعت عقد هذا العمل 
املصري بالفعل وبانتظار حتديد موعد 

التصوير واالبطال املشاركني معي.
وعن جديده في املس����رح، لفت عبد 
االم����ام عبد اهلل الى انه س����يكون احد 
الكوميدية السعودية  ابطال املسرحية 
»احلقني يا جاري« والتي سيتم عرضها 
على مسرح الرياض مبشاركة جنوم من 
اململكة وهي تأليف خالد احلربي وإخراج 

صبحي يوسف.
عبدالحميد الخطيب  ٭

نبيلة عبيد 

نبيلة عبيد: خيانة الزوج أصابتني بعقدة.. 
وما زلت أبحث عن فتاة ألتبناها

الشعور وركزت على العمل 
وصرت أرفض الزواج، وكل 
جناحاتي بدأت من تركيزي 

في العمل واختياراتي لروايات 
إحسان ولم أكن أريد االرتباط، 
واختف����ى الرجل من حياتي 

لفترة طويلة للغاية«.
وحتدثت الفنانة املصرية 
عن مش����اعر األمومة وقالت 
بحزن: كان قلبي يدلني على 
ما قد يسعد غيري ويسعدني 
وهو حلم يش����غل بالي منذ 
فت����رة، توجه����ت إل����ى دار 
األيتام ألتبنى طفلة وكانت 
سمراء وصغيرة جدا فخفت 
أن آخذها وه����ي بهذا العمر 
فأجلت املوضوع ألجد فتاة 

أكبر بقليل.
نبيلة أضافت: »ال يزال 
األم���ر يخطر عل���ى بالي، 
وعندم���ا أجد ه���ذه الفتاة 
س���أهتم به���ا، رمب���ا لهذا 
أتأخر باختيار الفتاة، رمبا 
الفترة املقبلة أكون فيها أكثر 

حتضيرا لها«.

روت الفنانة نبيلة عبيد 
تفاصي����ل اخليانة الزوجية 
التي تعرضت لها في س����ن 
مبك����رة وقال����ت: تعرضت 
للخيانة وأنا صغيرة جدا ولم 
أجد لها مناسبة ولم أستطع 
السكوت عنها وخصوصا أن 
كل الناس عرفوا بها وأنا آخر 

من يعلم.
وأضاف����ت نبيل����ة خالل 
اس����تضافتها ببرنامج »أهم 
عش����رة« على قناة »روتانا 
خليجية«: ال أعرف س����بب 
خيانة الزوج لزوجة صغيرة 
وجميلة، لم أحتمل اخليانة، 
وصرت بعدها حذرة وخائفة 
أريد احلي����اة جميلة  ألنني 
ووردي����ة وأمتنى أال حتدث 

مرة أخرى.
»اخليان����ة  وتابع����ت: 
صدمتني في حياتي وعقدنني، 
وأخذت فترة ألتخلص من هذا 


