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ممثلة يديدة راح «تشرق» 20
عالساحــة في رمضان الياي  
من خالل عمل درامي ألحــــد 
املنتجني اللي مواعدها بأنها راح 
تكون جنمة رمضان هالسنـــة.. 

خير ان شاء اهللا!

ممثلة تبي تصيــــر مذيعة 
«ابتلشت» بعمرها بعدما اعطت 
موافقتها ألحد املنتجني لتقدمي 
برنامج منوع ،صاحبنا ما صّدق 
خبر طايحله اتصاالت في أوقات 

متأخرة.. الشرهة عليچ!

نجمة اتصاالت
ممثلـــة خليجية كانت مثل 
«الشمعة» في أعمالها الدرامية 
هاأليام متضايقة من زميلة لها 
قاعدة تلف وتدور على املنتجني 
انهم ما يشغلونها ألنها متهاوشة 

معاها.. خووش زمالة!

شمعة
ممثلة يديدة راح «تشرق»
عالساحــة في رمضان الياي
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شمعة

الفنية

حسن عسيري مع أحد أطفال جمعية البر

حسن عسيري يتوسط األطفال

دمية بياعة

سوزان متيم

عسيري مع أطفال «جمعية البر» بجدة

«دماء ونساء» أول عمل درامي
يتناول مقتل سوزان تميـم

سباعية تلفزيونية من إخراج فهمي عبدالحميد

يواصل حســـن عسيري مبادرته جتاه اعمال اخلير حيث قام 
مؤخرا بزيارة «جمعية البر» بجدة والتقى من خاللها مبجموعـــة 
كبيرة من االطفال االيتام الذين التفوا حوله وســـعــدوا جميعا 
بوجوده معهم وبلمســـاته احلانية جتاههـــم والتقط العديد من 
الصور، معهم وســـجلت كاميرا التلفزيــــون الســـعودي حلظة 
بلحظة مجموعـــة من املشاهد حلســـن عسيري في جمعية البر، 
وســـيتم عرضها ضمن برنامج «حياة فنـــان» والذي من املقرر 
عرضه في شـــهر رمضان املبارك وبالتالـــي  سيرى املشاهــــد 
االدوار املهمـــة واملتعــــــددة التي تقـــوم بهـــا اجلمعيــــة جتاه 

خدمـــة املجتمع.
وعبر القائمون على اجلمعية عن سعادتهم بزيارة حسن عسيري، 
واشاد احمد الغامدي مدير القسم النسائي في جمعية البر بجدة 
بهذه الزيارة املفعمة باالنسانية، وقال في هذا الصدد نحن بدورنا 
نشكر الفنان الرائع حسن عسيري على هذه اخلطوة اجلميلة منه 
فهي ليست غريبة عليه وهو معروف عنه خطوات مماثلة يقدمها 
دوما ملجتمعه، ومثلما يدخل الســـعادة في قلوب املشاهدين من 
خالل ما يقدمه عبر الشاشـــة الصغيرة، فهو ال يبتعد كثيرا عن 
رسم مالمح االبتســـامة في مشهده اليومي كانسان، حيث يعمد 
دائمـــا الى فعل اخلير جتاه كل محتاج وهو امر اعتدنا عليه من 
خالل وقفاته املشهودة في املجتمع ولفتاته احلانية جتاه العديد 

من اجلمعيات اخليرية وجمعية البر على وجه اخلصوص.
وبعد نهاية الزيارة قام حسن عسيري بجولة في ارجاء واقسام 
جمعية البر اصطحبه فيها احمد الغامدي مدير القســـم النسائي 
في اجلمعية واحمد بسعودي مدير االتصال والتسويق ومجموعة 
من منســـوبيها وجالل صالح جالل مدير ادارة االنتاج في شركة 

الصدف لالنتاج الصوتي واملرئي.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
منذ ان اعلنت وسائل االعالم عن مقتل الفنانة اللبنانية سوزان 
متيم ومنذ ان دخل هشام طلعت مصطفى في دائرة االشتباه قفزت 
الى االذهـــان فكرة ان يتم حتويل قصة حيـــاة الفنانة الراحلة الى 
فيلم سينمائي، فاجلرمية اصبحت مثار منافسة بني جنمات السينما 
لتقدميها على الشاشـــة أو في فيلم سينمائي، حيث طرحت اسماء 
كثيرة من سميرة سعيد الى نيكول سابا ورزان املغربي وروال سعد، 
لتجســـيد الدور في اكثر من عمل قيل انه يتم االعداد له، ولكن بعد 
كل التفاصيل التي مت الكشـــف عنها من خالل التحقيقات وجلسات 
احملاكمة أصبحت الفكرة ال تروق للكثيرين من الفنانني. وليست املرة 
االولى التي يلهم موت املشاهير الكتاب واملنتجني لتحويلها الى اعمال 

متلفزة سينمائية أو لكتب، وهذه العادة اشتهر فيها الغربيون.
وما حتويل موت الفيس برسلس والليدي ديانا ومارلني مونرو 

وكثير من املشاهير الى اعمال علنية اال دليل على ذلك.
لكـــن اول عمل فعلي عن حياة القتيلة ســـيرى النور في شـــهر 
رمضان املبارك املقبل من خالل ســـباعية تلفزيونية حتمل عنوان 
«دماء ونساء» وهي من تأليف محمد الغيطي واخراج املخرج السوري 
فهمي عبداحلميد وبطولة ايناس النجار واحمد ماهر وعمرو محمود 
ياسني وحجاج عبدالعظيم وندى بسيوني. وقد باشر املنتج املصري 
اســـماعيل كتكت االعداد للسباعية التي تتناول مقتل سوزان متيم 
وابنة ليلى غفران. والسباعية كما يقول منتجها املصري اسماعيل 
كتكت واحدة من اربع سباعيات ستعرض خالل الشهر الكرمي على 
عدد من احملطات الفضائية واالرضية. ويدور موضوعها كما يقول 
املنتج «حول جرميتي القتل الشـــهيرتني اللتني كان ضحيتهما هبة 
العقاد وســـوزان متيم والطريقة البشـــعة التي قتلت بها كل منهما 
مـــع تقدمي جوانب مختلفة ومثيرة من حياتهن لم يتطرق اليها من 
قبل ســـواء في املوضوعات الصحافية أو فيما نشر حول حتقيقات 

النيابة».

«صوتك وصل».. جديد فجر  السعيد
 أحمد الوسمي

تعود الكاتبة واملنتجة 
فجـــر الســـعيد رئيـــس 
ادارة تلفزيون  مجلـــس 
«سكوب» الى الكتابة في 
شـــهر رمضان املقبل من 
خالل مسلســـل كوميدي 
سياسي يســـلط الضوء 
على بعض ما يحدث في 
اليومية للمواطن  احلياة 
الى  البســـيط، باالضافة 
الكواليـــس في  بعـــض 
البرملاني، ويحمل  العمل 
املسلسل اســـم «صوتك 
التي  وصل» «الالزمـــة» 
اشـــتهر بها مقدم برنامج 
ابراهيم  النـــاس»  «مـــع 
بوعيدة الذي يقدمه على 
شاشة تلفزيون «سكوب»، 
حيث يعتمد البرنامج على 
االتصاالت املباشـــرة مع 
املشاهدين لطرح مشاكلهم 

اليومية بكل عفوية.
وقد ركزت فجر السعيد 
فـــي حلقـــات منفصلـــة 
متصلة تدور احداثها في 
ثالثني حلقـــة على طرح 
قضية معينة يعاني منها 
املجتمع بشـــكل كوميدي 

ساخر، ويقوم ببطولة املسلســـل نخبة من الفنانني منهم 
وليد الضاعن وابراهيم القطان ومنى عبداملجيد وســـعود 
الشويعي وسوزان الفارس وعلي احمد وغالية ومجموعة 
من الفنانني ويقود فريق العمل املخرج فراج الفراج ويساعده 

في االخراج جنالء فواز.
ويرصد املسلسل من خالل ٢٠ دقيقة املشاكل االجتماعية 
والسياســـية بطابع كوميدي مميز، باالضافة الى مجموعة 
من األغاني تقدم بشكل ساخر على حسب مجريات احللقة 

واملشكلة املطروحة.
شئنا أم أبينا البد ان نعترف بان الكاتبة واملنتجة فجر 
السعيد مدرسة في الدراما والكوميديا واإلعالم واستطاعت ان 
تغير مجرى الدراما واملسلسالت احمللية من خاللها تسليطها 
الضوء على الكثير من القضايا االجتماعية بشـــكل صريح 
وواضح مما جعل اغلب املنتجني يقلدون مدرسة فجر السعيد 

ويسيرون على خطاها في 
العمل الدرامي.

وتدخل الســـعيد في 
مسلسل «صوتك وصل» 
بشكل مختلف ومغاير عما 
قدمته في السابق في الدراما 
واملسلسالت، حيث تعتبر 
جتربتها اجلديدة في تقدمي 
حلقات منفصلة تعايش 
واقع املشاهد بشكل مباشر 
من خالل املشاكل اليومية 
التي يواجهها في حياته في 
ظل غياب صوت املسؤول 
الذي ال يســـتجيب لهذه 
املشاكل وتقدم هذا املسلسل 
أفكار وليست  مبجموعة 
بفكرة واحدة وبإسقاطات 
سياســـية تعرضت فيها 
الفساد املوجودة  لنماذج 
في الكثير من أوجه احلياة 
التـــي تســـتحق اإلثارة 
والتركيز عليها حتى تتم 

معاجلتها.
وخطـــــــوة فجــــــر 
السعيد في هــــذا العمــل 
«ســـالح ذو حدين» ألن 
املفاجآت  الكثير من  فيه 
والتي ستشكل ردة فعل 
غير طبيعية عند املشاهد 
على ما ستقدمه في مسلسل «صوتك وصل» والذي تطرح 
فيه رؤيتهـــا بعيدا عن وضع العالج ألن احللول دائما بيد 
املسؤول وال احد يستطيع ان ينكر ان السعيد ملكة في كتابة 
املسلسالت وتركت بصمات واضحة في الدراما اخلليجية 
وأصبحت مدرســـة ولقد متيزت في هذا املجال وبرزت فيه 
على الساحة الفنية منذ التسعينيات وقد تفوقت وأصبحت 
ماركة مسجلة. وســـينتظر املشاهد في شهر رمضان عبر 
شاشة تلفزيون «سكوب» مسلســـل «صوتك وصل» بكل 
شغف حتى يكون وجبة كوميدية سياسية خفيفة وثقيلة 
بنفس الوقت واألهم من ذلك هل سيصل صوت فجر السعيد 

الى املسؤولني عبر مسلسلها اجلديد؟!
يذكر ان آخر مسلسل للكاتبة فجر السعيد «دار الهوى» 
الذي عرض في رمضان املاضي وعرض على شاشة تلفزيون 

«سكوب».

يعرض على شاشة «سكوب» في رمضان المقبل

سماح غندور: «إليك» يهتم بـ «موضة» المشاهير

عبدالحميد الخطيب
جناح تلو اآلخر يحصده البرنامج النســــائي املتميز «إليك» على 
شاشــــة قناة «دبي» من خالل تســــليطه الضوء على االمور املختلفة 
التي تهم املــــرأة مثل االزياء، الديكور الداخلــــي، التصميم اخلارجي 
لألبنية، الرياضــــة، الصحة، والغريب واجلديد في املطبخ، وكذلك 
االكسسوارات النسائية املبتكرة من قبل مصممي احلقائب 
واملجوهرات واالحذية وغيرها، وال يغفل البرنامج بطبيعة 
احلال االهتمام بالبشرة واملكياج والشعر والتسوق. وعن 
اصــــداء البرنامج قالت مقدمته املذيعة املتألقة ســــماح 
غندور: «إليك» يحظى بنسبة مشاهدة عالية خصوصا 
بني النســــاء فهو يقدم اســــلوب حياة للمرأة العربية 
العصرية ويضع امامها مجموعة من اخليارات االجمل 
واالفخم واالكثر متاشيا مع املوضة وذلك من خالل 
جولة اسبوعية على اماكن واشخاص متيزوا بتقدمي 
اجلديد واملبتكر في املجاالت التي مت ذكرها حيث 
جتول كاميرا البرنامج في االماكن واالســــواق 
املختلفة، واضعني نصب اعيننا ابراز احمليط 
العمراني لهذا املكان. واضافت غندور: احللقات 
املقبلة ستشهد استضافات متميزة حيث سنصور 
مع كبار مصممي االزياء واالكسسوارات ومصممي 
الديكور واملفروشــــات في أوروبا وذلك من خالل 
حلقــــات خاصة في باريس ورومــــا وميالنو ولندن 
وغيرها من املــــدن االجنبية والعربية وقد صورنا عددا من احللقات 
في املدن السابق ذكرها وكذلك في بيروت والكويت وجدة والقاهرة. 
وزادت: بعض هذه احللقات سيكون تغطية خاصة السابيع املوضة 
العاملية وبعضها اآلخر يغطي احتياجات املرأة من االزياء واالكسسوارات 

مبختلف اشكالها وبطبيعة احلال اجلمال والتجميل.
ملمحة الى ان «إليك» يتضمن فقرة اساسية يتم فيها التعرف على 

اسلوب حياة املشاهير وعالقتهم باملوضة ومتابعتهم لها.

يقدم أسلوب حياة المرأة العربية العصرية على شاشة «دبي»

ديمة بياعة: ال يعنيني حجم الدور بل ما يقدمه
دمشق ـ هدى العبود 

عندمـــا نقول عنهـــا فنانة 
نكـــون صادقني ألنهـــا فنانة 
حقيقيـــة واضحـــة وصريحة 
جمعت في ابتســـامتها الكثير 
من األمل والتفـــاؤل والطيبة، 
صريحة جدا ال جتمل األشياء 
بل تسميها مبسمياتها، تفتخر 
بنســـبها لعائلة فنية عريقة، 
كما تفتخر بوجود زوجها إلى 
جانبها، «األنباء» حاورت الفنانة 
السورية دمية بياعة، فكان هذا 

احلوار:
ــذا  ــك له ــن أعمال ــا ع حدثين

العام؟
انتهيت من تصوير دوري في 
املسلسل االجتماعي زمن العار 
للكاتبني د.حسن سامي يوسف 
وجنيب نصير وللمخرجة رشا 
شربتجي، جسدت فيه شخصية 
نارميان فتاة متزوجة من منذر 
بن أبومنذر رب العائلة األساسية 
في العمـــل، أما اجلديد في هذا 
الدور فهو أنني ألول مرة أقوم 
بتجسيد شخصية امرأة متزوجة 

في عمل طويل.
كما انتهيت من تصوير دوري 
في املسلسل االجتماعي «صبايا» 
من تأليف الكاتبة رنا احلريري 
وإخراج ناجـــي طعمي، حيث 
الفتاة  أجسد شخصية «نور» 
التي تقـــوم بتأجير الغرف في 
منزلها، ليس بدافع احلاجة إلى 
املال، بل جتد من يؤنس وحدتها، 
حيث تشـــهد هذه الشخصية 
قصص البنات اللواتي يحملن 
في جعبتهـــن أحالما يحاولن 
حتقيقها وهـــي فتاة مخطوبة 
من وائل، لكـــن والدته حتاول 

دائما أن تفرق بينهما.
ملاذا أنت مقلة في أعمالك على 

عكس أبناء جيلك؟
هذه خطتي منذ بداية دخولي 
للوسط الفني، فقد كنت دائما 
أبحـــث عن الدور املميز وليس 
عن كميـــة أعمال كبيرة، وقبل 
أن أحترف التمثيل كنت أعتبره 
هواية وهذا ما دفعني للتمثيل 

في البداية.
ــاهد في  هل تهمك كمية املش

العمل؟
أنا ال أهتم بكمية املشاهد، بل 

أهتم مبا سيقدم لي الدور.
الحظنا أن هناك أعماال كثيرة 
ــرأة في الطرح،  وصلت حلد اجل

بعيدا عن العمل، فهم بالنسبة لي 
أهم من عملي خاصة أن زوجي 
ينشغل بعض األحيان بتصوير 
عمل خـــارج البلد مما يجعلني 
مســـؤولة عن طرفـــني أوالدي 
وزوجي، فأنا أرى أنني مسؤولة 

عنه كما هو مسؤول عني.
ماذا حقق لك جناح تيم؟

جناح تيم هو جناحي، وأنا 
على استعداد أن أضحي مقابل 
هذا النجـــاح ألن التضحية في 
سبيل من حتب متنح اإلنسان 
شعورا جميال جدا، فعندما يأتي 
أحد مـــا ليقول لي ان تيم حقق 
جناحا هنا أو هناك أشعر بأنه 
يتكلم عن جناحي، وفي النهاية 
النجاح الذي حصل عليه تيم أو 
غيره من الفنانني السوريني أمر 

نفتخر به كسوريني.
ــة فماذا  ــة عائلة فني ــت ابن أن
ــلمى  قدمت لك النجمتان مها وس

املصري؟
قدمتا لي الكثير، فقد أحببت 
التمثيل من خاللهما، وأحببت أن 
أعمل بهذه املهنة ألنهما تعمالن 
بها، ولوالهما ملا فكرت أن أمثل، 
أمي وخالتي وقفتا إلى جانبي، 
وأستشـــيرهما دائما في أمور 
معينة وشـــخصيات تقدم لي، 
ففي بدايتي لم تكن لدي اخلبرة 
الكافيـــة التخاذ القرارات ألنني 

لست أكادميية.
أم  ــة  ــل موهب التمثي ــك  برأي

دراسة؟
كلتاهما معا، فأنا نادمة ألنني 
لم أدخل املعهد العالي للفنون 
املسرحية، وأنصح أي شخص 
يريـــد دخول هـــذا املجال بأن 
يدرس فيـــه، ألن املعهد يصقل 
الفنـــان أكثر ويجعله يشـــعر 
بأنه أكادميـــي ويفتح له طرقا 
مختلفة للتعامل مع الشخصية 
بشكل أسهل، فالذي ال يدرس في 
املعهد يحتاج الى أربع أو خمس 
سنوات على األقل لتكون لديه 

خبرة اخلريج.
أين أنت من املسرح؟

إلـــى اآلن فرصة  لم تأتني 
العمـــل علـــى املســـرح، أمـــا 
مشاركاتي املسرحية فهي فقيرة 
جدا وكانت عبر عمل مسرحي 
تلفزيونـــي واحد، لكن إن أتت 
الفرصة املناسبة فليس لدي أي 
مشكلة في الوقوف على خشبة 

املسرح.

ــك هل تخطينا اخلط األحمر  برأي
من خالل أعمالنا؟

أرى أننا لـــم نتخط اخلط 
األحمر في األعمال التي قدمت 
ألننـــا مازلنا ضمـــن احلدود 
الرقابية، فالرقابة سمحت لنا بأن 
نتطرق ألشياء لم نكن نتطرق 
لها من قبل لكن التزال هناك أمور 

ال يقبل بها أي مجتمع عربي.
كيف تنظرين للدراما السورية 

اآلن؟
احلمـــد هللا أنـــا أرى أننـــا 
اســـتطعنا خـــالل الســـنوات 
انتشـــارا  املاضيـــة أن نحقق 
كبيرا لم يستطع أحد أن يصل 
اليه رغم محاوالتهم وأمتنى أن 
الدراما السورية محتلة  تبقى 
الصدارة وأن حتافظ على هذا 

النجاح.
ما رأيك في االنتاج املشترك؟

االنتاج املشترك كان موجودا 
من قبل وليس جديدا، وهذا األمر 

يدل على أن الدراما الســـورية 
ناجحة، فعندما تتجه شركات 
اإلنتـــاج العربية إلنتاج أعمال 
دراما ســـورية، فهذا يدل أيضا 
على أن هـــذه األعمـــال تعود 
عليهم بارباح جيدة ألن املنتج 
في النهاية هو تاجر، مما يدل 
على أن الدراما السورية دراما 
متميزة وهامـــة، وهذا النجاح 
يعود لنا كفنانني سوريني فلوال 
جهدنا وتعبنا ملا حصلنا على 

هذه النتائج.
ــح أنه عرض عليك  هل صحي
أكثر من عمل في مصر واعتذرت 

عنها؟
اعتذرت نعـــم، فأنا ال أحب 
أن أدخل في هذه املتاهات ألنني 
في هذه الفتـــرة وضعت خطة 
مبدئية حلياتي وال أفكر في أن 
أعمل أي عمل في مصر في الفترة 
القادمة لعدة أسباب أهمها أسرتي 
ألنني يجب أن أكون إلى جانبهم 

أكدت أن نجاح تيم في األعمال المصرية يعتبر نجاحًا لها

الكاتبة واملنتجة فجر السعيد

سماح غندور


