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 سماح جمال 
  

  كشفت املذيعة سازديل لـ «األنباء» عن 
تقدميهــا لبرنامج جديد هو «ســازدير» 
املقــرر عرضــه على قنــاة ATV كل يوم 
خميس، وهو مــن إعداد اوراد وإخراج 

رائد مال اهللا. 
  وحــول الفكــرة، قالــت اإلعالمية 
ســازديل: الفكــرة جديــدة وجريئة 
وأخوضها للمرة األولى، فالبرنامج 
بعيد عن اخلط االجتماعي، وسأظل 
مبظهر جديد متاما على املشــاهد، 
وفي كل حلقة سيتغير لون شعري، 
وسأطل في احللقة األولى بشعر 
باللون الوردي، وسيكون األمر 
اقــرب الــى الصــورة التــي يتم 
اعتمادهــا فــي برامج الرســوم 
املتحركة خاصة ان الفكرة يوجد 
بها جانب من األلعاب التي نقوم 

بها مع ضيف كل حلقة. 
  ومــن ناحيــة أخــرى، تعود 
اإلعالمية سازديل باملوسم الثاني 
 ،ATV من «هــي وهو» عبــر قناة

والــذي يتم عرضــه ضمن فقرات 
الســيف»، وأكــدت ان  برنامــج «ع 

مواضيع ســتظل قريبة من الناحيــة االجتماعية للجمهور، وقالت 
موضحــة: ولذا قررنا أن تكون اولى حلقــات البرنامج تتحدث عن 

غالء إيجارات املنازل ومدى تأثيره على العالقة الزوجية وسيكون 
فــي احللقة مجموعة من الضيوف الذين مروا بتجارب مقاربة 

الى جانب اخصائي اجتماعي يحلل هذه الظاهرة وتبعاتها. 
  اما األســباب التي دفعتهــا للقيام بتقدمي برنامجني في 

ذات التوقيت، فقالت اإلعالمية سازديل: لم اكن راغبة في 
خوض التجربة حتى ال اجد نفســي حتت ضغط كبير، 
ولكننــي احببت فكــرة برنامج «ســازدير»، خاصة انها 

جديدة ومختلفة ولم يسبق لي ان قدمت فكرة مماثلة، وفي 
ذات الوقت النجاح الذي حققناه في املوسم األول من «هي 
وهو» جعلنا نكون اكثر حماسا لتقدمي املوسم الثاني منه 
ونقترب اكثر من نبض الشارع من خالل طرح قضاياهم. 
  وأكملت اإلعالمية سازديل، فقالت: كما انني وجدت 
ان تقدمي هذين البرنامجني مبنزلة حتٍد لنفسي كمذيعة 
قادرة على التلون وتقدمي قوالب إعالمية مختلفة، حتى 

ولو كان ذلك في فترات زمنية متقاربة. 

 بعد أن وجهت وزارة الشباب مبملكة البحرين الدعوة لها 

 د.نرمني احلوطي تشارك 
  في «جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي»  

 عبرت األســتاذ املشــارك في قســم النقد 
واألدب املســرحي في املعهد العالي للفنون 
املســرحية د. نرمني احلوطي عن ســعادتها 
باملشاركة في جائزة خالد بن حمد للمسرح 
الشبابي لدورته الثالثة املخصصة لفئة هامة 
في املجتمع اال وهي «الشباب وذوو االحتياجات 

اخلاصة» أيضا.
  وأكدت د.احلوطي عن متنياتها ان حتذو 
وزارة الشباب في الكويت حذو مملكة البحرين 
الشقيقة باالهتمام بفئة الشباب التي تشكل 
الغالبية واملهمــة في املجتمع الكويتي، وان 
تولي اهتماما اكبر بفئة االحتياجات اخلاصة 

في جميع املجاالت الثقافية والرياضية.

  مضيفة انها تتمني من احلكومة الكويتية 
ان توفــر لهم األنشــطة التي تنمي مواهبهم 
وان يكون ذلك بالواقع العملي وليس مجرد 

ندوات وتصريحات صحافية فقط.
   يذكــر ان د.نرمــني احلوطي تلقت دعوة 
حلضور مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح 
الشــبابي بدورته الثالثــة لألندية الوطنية 
واملراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة والتي ستقام 
مــن ٣-٢١ اجلاري وذلك مــن اجلهة املنظمة 
للمهرجان وهي وزارة الشباب مبملكة البحرين 
الشقيقة، حيث ستتصدى د احلوطي بالتعقيب 
على مسرحية «لم نبدأ» للمخرج جاسم طالق 

والتي ستعرض بعد غد اخلميس. 

 الشيخ خالد بن حمد آل خليفة  د.نرمني احلوطي 

 جدول العروض 

  مخرج بعد ما وعد ممثل 
خليجي انه يكون معاه 
في عمله اليديد هاأليام 
تراجع عن وعده وعطى 
الدور ملمثل آخر بحجة 

انه األول ماعنده إمكانيات 
وقدرات الثاني لهالشى 

أسند له املهمة مثل 
مايقول..عيني بعينك! 

  ممثلة رفضت استقبال 
الهدايا اللي أرسلها أحد 
زمالئها بالوسط الفني 

بعد املشادة الكالمية 
اللي صارت بيناتهم في 
لوكيشن تصوير عملهم 
اليديد وماتبي تتصالح 

معاه النه انسان تافه على 
قولتها.. يستاهل! 

 منتج من جنسية عربية 
هاأليام يهدد ممثلة 

خليجية برفع دعوى 
قضائية عليها لتشويه 

سمعته على قولته 
عند ربعه من املنتجني 

واحملطات العربية 
والصحف.. استريح بس 

وعطها فلوسها!

 تشوية  قدرات تافه

 الزغبي تفوز بأفضل تتر لمسلسل «أعلى سعر».. و«شيخ الحارة» أفضل برنامج 

 فوز «بداية» السعودية و«الفجيرة» اإلماراتية 
  واللبنانية LBC في مهرجان الفضائيات العربية 

 القاهرة - هناء السيد 
  

  اختتمت الــدورة الثامنة 
ملهرجان الفضائيات العربية 
أحمــد  اإلعالمــي  برئاســة 
عليــوة، بتكرمي عــدد كبير 
من الفضائيات العربية جنوم 
الفن واإلعالم لعام ٢٠١٧، بناء 

على تصويت اجلمهور. 
ألفضــل  الفــوز    وكان 
الفضائيــة: قنــاة  القنــوات 
«بداية» السعودية، الفجيرة 
اإلماراتية، الفضائية اللبنانية 
LBC  وon E كأحســن قنــاة 

صاعدة، 
  و«النهار العامة» و«النهار 
درامــا»، وcbc وأجــرأ قنــاة 
«القاهرة والناس»، باإلضافة 
الى تكــرمي «بانوراما دراما» 
وراديو «جنوم اف ام» وحصد 
موقع وجريدة «اليوم السابع» 
جائزة أفضل موقع إخباري.

  مــن املميزين فــي مجال 
الســينما مت تكــرمي طــارق 
العريــان كأفضــل مخــرج 
وحصــل على جائــزة النقاد 
في مجال الســينما النجمان 

محمد سعد وأحمد رزق.
  وعــن جوائز النقــاد في 
مجــال الدرامــا فقــد حصــل 
ياسر جالل على جائزة أفضل 
ممثل، وجائزة االبداع حلنان 
مطاوع، وأفضل مخرجة كاملة 
أبوذكري، وأفضل وجه جديد 
ركني ســعد، ونــوال الزغبي 
كأفضل تتر «الناس العزاز»، 
وأفضل تصوير نانسي عبد 
الفتاح، وأفضل اعالمية إسعاد 

يونس.
  وحصد جوائز االبداع في 
الدرامــا التلفزيونية النجوم 
يوسف الشريف وهاني سالمة، 
وشــريف منيــر وصابرين، 

ومحمود عبد املغني.
  وفــاز بجوائــز اجلمهور 
نيللي كــرمي كأفضل ممثلة، 
وأميــر كرارة أفضــل ممثل، 
ورجــاء اجلــداوي أفضــل 
كوميديانــة، وأحمــد فهمــي 
أفضــل كوميديــان، وســهر 
الصايغ أفضل ممثلة شابة، 
ومحمد عز أفضل ممثل شاب.

  كما نال جمال العدل جائزة 
أفضــل منتج، وأحمــد نادر 
جالل جائــزة أفضل مخرج، 
وميالد أبي رعد جائزة أفضل 
مخــرج لبنانــي، ومدحــت 
العدل جائــزة أفضل مؤلف، 
وذهبت جائزة العمل املتكامل 
للمنتجني رميون مقار ومحمد 
محمــود عبدالعزيز واملنتج 
طارق اجلنايتــي عن أقضل 
مسلسل كوميدي «ريح املدام»، 
واملخرج محمد جمال العدل 
جائزة أفضل عمل جماهيري 

ملسلسل «ألعلى سعر» وأفضل 
مطرب لبناني رامي عياش.

  وجوائــز التميــز النجوم 
ديــاب، وروجينــا،  محمــد 
وريهام عبد الغفور، وجنالء 
بدر ودنيا عبدالعزيز، وسيد 
رجب، وصبري فواز، وأكرم 
حسني، واملخرج أحمد صقر 
عن مجمــل أعماله، باإلضافة 
الى الوجــوه اجلديدة نورين 
كرمي وأسماء أبوزيد، وسلمى 

أبوضيف.
  من اإلعالميــني مت تكرمي 

بسمة وهبة كأفضل إعالمية 
عن برنامج التوك شو «شيخ 
احلارة» ومفيدة شيحة ومنى 
عبدالغني وسهير جودة عن 
برنامج «الستات مايعرفوش 
يكدبوا» ومينى طوالن «اتغير 
مع مينــى»، وأحمد أمني عن 
أفضــل برنامــج كوميــدي 
«بالتــوه»، واملنتــج هانــي 
شــكري عــن برنامــج «أبلة 
فاهيتا»، باإلضافة إلى د.أمين 
رشــوان عن برنامج «نهارك 

سعيد». 

 تكرمي نوال الزغبي  «األنباء» مع املطربة نوال الزغبي 

 إسعاد يونس «صاحبة السعادة» 

 أفضل متثيل 
نيللي كرمي وهاني 

سالمة وياسر 
جالل وأمير كرارة.. 

وإسعاد يونس 
أفضل إعالمية 

 سازديل لـ «األنباء»: 
  «هي وهو» مبنزلة 

  التحدي لنفسي 

 فهد البناي: انتظروني في «روز باريس» 
و«حبيبي حياتي» تلفزيونياً 

 أميرة عزام
@amira٣zzam  

  
  أكد الفنان فهــد البناي انه 
حريص على تنوع أدواره التي 
يقدمهــا على الشاشــة أو التي 
يجســدها على خشبة املسرح 
ألنه يحب التنويع حتى ال ميل 

منه جمهوره.
  وكشــف البناي لـ «األنباء» 
عــن دوره في مسلســل «روز 
باريس»، حيث يجسد شخصية 
صالح وهو شــاب في الثالثني 
من عمره يدخل في عالقة ومير 
بالعديد من املشاكل، مبينا أن 
عرض الصراعات التي مير بها 
متثل احلالــة الواقعية للعديد 

من الشباب في هذا العمر.
  وأشار البناي الى انه يحضر 
للمشــاركة في مسلسل جديد 
درامي مع الفنان حسن البالم 
بعنوان «حبيبي حياتي» بعد أن 
شاركه بطولة مسرحية «مبروك 
ما ياكم» التي ستعاود عروضها 

في شهر فبراير املقبل. 


