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زينب أبوسيدو
ضمن نشاطه األسبوعي، 
الثالث����اء  ع����رض »ملتق����ى 
الثقافي« الفيلم التونسي املميز 
»صندوق عج����ب« للمخرج 
الس����ينمائي رضا الباهي من 
بطولة عبداللطيف كشيش، 
مهدي الربعي، لطفي بشناق، 
ماريان بسالر، وهشام رستم. 
وكان قد شارك به الباهي ضمن 
الرس����مية ملهرجان  املسابقة 
البندقية السينمائي وهو واحد 
من أكبر املهرجانات السينمائية 

في أوروبا والعام الى جانب مهرجان كان وبرلني.
في هذا الفيلم يروي رضا الباهي قصة أشبه بسيرة 
ذاتية ع����ن حياة رؤوف مخرج أربعيني، يعمل على 
كتابة نص يفصح عن عالقته بالسينما منذ الطفولة 
وسط جو عائلي مؤثر بسبب زوجته الفرنسية التي 

ترغب في العودة الى فرنسا ومغادرة تونس.
فيلمه ليس فقط عن مخرج يتذكر، بل عن مخرج 
– داخل الفيلم – يتذكر من ناحية ويعيش في الوقت 
ذات����ه حاضرا صعبا. الفيلم يب����دأ بكابوس يصيغه 
الباهي على شكل لقطات سريعة من وجهة نظر رجل 
هارب، منع بسبب  بسبب حظر في املدينة، اجلميع 

يحذره، ويغل����ق األبواب في 
وجهه، صوت طائرة، شوارع 
العتم����ة والفراغ،  تذوب في 
أخيرا يصل احلالم الى بيته، 
تستقبله امرأته، يخبرها انه 
مطارد يريد االختباء، تشير الى 
صندوق كبير »التابوت« يدخل 
فيه، يدق البوليس الباب، تفتح 
الزوجة وتشير الى أين يختبئ 

زوجها.
يصحو رؤوف من نومه، 
يحاول إخبار زوجته باحللم، 
لكنها ال تكترث، وتريد ان تنام، 
ينظر اليها مليا، ثم يغ����ادر الى غرفة مكتبه، حيث 
يواصل العمل على سيناريو فيلمه املقبل، فقد طلبت 

منه شركة إنتاج فرنسية فيلما عن حياته.
يأتي املشهد األخير على الفضاء اخلارجي، ورؤوف 
منطلق على طريق ريفي عائدا الى تونس، فيتصل 
باملنزل ليخبر زوجته مبا رآه، ومبا سيحققه الفيلم 
من جناح، فال ترد داللة على عدم وجودها في البيت، 
فيترك صوته على شريط التسجيل، وبعدها تنقلب 
به السيارة وميوت، فيأتي رؤوف الطفل ليأخذه من 
يده بعدما وجده يدق بابا مشرعا على البحر ويريه 

الطريق املفتوح بدال من الباب املوصد.

مطرب »ابتلش« بعمره 
بعد ما وافق على التعاون 
مع مطربة يديدة اللي ما 
صدق����ت خب����ر وذابحته 
اتصاالت بأوقات متأخرة.. 

الشرهة عليك!

ممثلة شابة »فرحانه« 
وايد علشان احد املنتجني 
وقع معاها عقد احتكار ألنها 
 موهوبة مث����ل ما يقول..
الطي����ور على اش����كالها 

تقع!

تعاون موهبة
مدير قن����اة فضائية 
م����ا »س����لم« من لس����ان 
اح����د مذيعين����ه بعدم����ا 
العم����ل  ع����ن  أوقف����ه 
الدامي..  بس����بب تأخيره 
فوق شينه قوات عينه!

تأخير

محامي الفريج بن هنديبوخرشد مع بومشعل

القاضي بوخرشد »حقك ما يضيع«

مشهد من الفيلم

هيفاء وهبي

روال سعد

سمية اخلشاب

هيفاء تطرد »غريمتها« روال من »روتانا«
القاهرة ـ سعيد محمود

منذ دخولها الى شركة روتانا التي يتولى 
فيها مدير أعمالها كرمي أبي ياغي منصب مدير 
احلفالت، لم حتقق الفنانة روال سعد جناحا 
يذكر، خصوصا ان دخولها تصادف مع دخول 
الفنانة هيف����اء وهبي التي أقيمت لها حفلة 
أسطورية، دفعت روال الى الغاء حفل توقيع 
ألبومها مع الشركة، خصوصا ان هذه األخيرة 
كانت س����تقيم لها حفال صغيرا في »روتانا 
كافيه« في بيروت وهو مقهى يكاد ال يتسع 

حتى للصحافيني الذين يغطون املؤمتر.
هيفاء العائدة بقوة الى الشركة خطفت 
وهج روال التي لم يسمع أحد بألبومها حتى 
مدير أعمالها الذي انشغل عنها مبتابعة حفالت 
الشركة، ما دفعها الى العودة من جديد عبر 
جتديد أغاني الصبوحة عوضا عن دعم أغاني 
ألبومها وتصويرها، وهي خطوة تقوم بها 
للمرة الثانية بعد فشل أغاني ألبومها األول 
وعدم تصويرها أيا منها، اذ صارت سياسة 
روال اط����الق البوم وع����دم دعمه، ثم اطالق 
أغان منفردة وتصويرها في خطة تسويقية 
لم يقم بها أي فنان من قبل ألن أقل ما يقال 

فيها انها فاشلة.
ويتردد في أروقة الصحافيني ان هيفاء 
تشترط على روتانا ازاحة غرميها كرمي أبي 
ياغي مدير أعمالها السابق ومدير روال احلالي، 
وهو األمر الذي تتهم اليسا بانها فعلته مع 
املنتج جان صليبا الذي طار فجأة من سرب 
روتانا، فهل تطير روال التي لم حتقق للشركة 
أي جن����اح يذكر وهي حج����ة مقبولة لعدم 

جتديد العقد معها؟

سمية الخشاب تتدرب 
على اإلنشاد الديني

القاهرة ـ سعيد محمود
تقوم حاليا الفنانة سمية اخلشاب 
بالتدري���ب على اإلنش���اد الديني 
بواسطة فرقة متخصصة في هذا 
النوع من الغناء، وذلك لتصويرها 
مشهدا من مسلسل »حدف البحر« 
يتضمن غناء »مش���تهى«، إحدى 
الفتاتني التوأم اللتني جتس���دهما 
سمية اخلش���اب، بعض االناشيد 

الدينية بصحبة فرقة إنشاد.
املسلس���ل م���ن تألي���ف أحمد 
عبدالفتاح، إخراج جمال عبداحلميد، 
إنتاج ش���ركة سينرجي، ويشارك 
الفنان  البطولة  سمية اخلش���اب 
ط���ارق لطفي، صفاء جالل، محمد 
الشقنقيري، جمال اسماعيل، وتدور 
أحداث���ه حول قص���ة فتاتني توأم 
تعيش���ان في مدينة االسكندرية، 
احداهما تعمل طبيبة تدعى »نيرة« 
حتاول الكشف عن قضايا الفساد 
الطبي التي انتش���رت مؤخرا في 
مصر، واخرى »مش���تهى« تعشق 
الغناء وتبحث عن فرصة الكتشافها 
فنيا حت���ى تصبح واحدة من اهم 

سيدات املجتمع.

»حقك ما يضيع« كوميديا ساخرة بعيدة عن اإلسفاف والتجريح

عبدالحميد الخطيب
بعد ان قدم برنامج »من عنده 
الغطاية« في عامني متتاليني يقدم 
تلفزي���ون »الوطن« ه���ذا العام 
برنامج »حقك ما يضيع« الذي 
يعتمد في السيناريو واحلوار 
على تلفزيون الواقع مما يجعله 
قريبا من االحداث اليومية التي 
املواطن عاكس���ا ردود  مير بها 
االفعال من خ���الل النقد البناء 
بطريقة كوميدية ساخرة، ستطل 
من خالل البرنامج وجوه جديدة 
من ابرزهم املذيع بوخرشد ونواف 
الراهي ليشك��ال اضاف��ة جديدة 
للبرنامج اضافة الى جنوم برنامج 
»من عنده الغطاية« في اجلزأين 
الس���ابقني بن هن���دي وجوجو 

وبومشعل والتولة وبوخالد.

إضافة جديدة

وق��ال بوخرش��د جنم برنامج 
»حقك ما يضيع« ان مشاركت��ه 
تش���ك��ل اضافة جدي���دة له من 
خ�����الل جترب���ة متثيلية اولى 
وق�����ال: الفكرة تق���دم كوميديا 

افكار احللق���ات واعدادها مع 
العمل كاشفا عن بعض  فريق 
املواضي���ع التي س���تتضمنها 
احللقات مثل انفلونزا اخلنازير 
وجت���ارة االقام���ات وايق���اف 
الرياضة الكويتية والعديد من 
التي ستكون مفاجأة  القضايا 

للمشاهدين.
م���ن جانبه ق���ال بن هندي 
ان ال���دور ال���ذي يؤدي���ه هذا 
الع���ام مختلف متاما عما قدمه 
في اجلزأين الس���ابقني بسبب 
الفكرة اجلديدة وغير االمسبوقة 
وس���يتضح ه���ذا م���ن خالل 
ابتعاده عن إلق���اء الزهيريات 

واالشعار.
واض����اف قائ����ال: دوري في 
برنامج »حقك ما يضيع« محامي 
الفريج الذي يسعى الى مساعدة 
ال����دور عالمة  موكلي����ه ويعد 
االس����تفهام الدائمة التي تترك 
املجال للمش����اهد للحكم على 
القضايا املطروحة في سيناريو 
وحوار كوميدي ساخر هادف 
بعيدا عن االسفاف والتجريح.

واقعي��ة يطرح من خاللها العديد 
من قضايا الرأي العام من خالل 
»محكم��ة الوطن« حيث تتناول 
في ك��ل حلق��ة قضية نس���عى 
ملناقشته��ا مع املستشارين اليجاد 

احللول.

واوضح بوخرشد انه يؤدي 
دور القاض��ي ال��ذي يدي��ر احلوار 
وميسك بزمام االمور داخل قاعة 
احملكمة ومبساعدة مستشاريه 
جوج���و وبومش���عل، مبينا ان 
تلقائية احلوار أعطته مساحة 

كبيرة من الكوميديا الس���اخرة 
الهادف���ة الب���راز القضايا التي 

يتناولها البرنامج.

إنفلونزا الخنازير

موضح���ا انه يس���اعد في 

يعرض على تلفزيون »الوطن« في شهر رمضان

»صندوق عجب« في ملتقى الثالثاء

زينة

زينة »صيدالنية« في »ليالي«
تطل النجمة السينمائية الشابة 
زينة في مسلسل »ليالي«، أول دور 
بطولي تلفزيوني لها، على شاشة 
ال� »ال بي سي« في شهر رمضان 
املبارك، جتس����د زينة شخصية 
»ليالي«، طالبة بكلية الصيدلة 
في جامعة االس����كندرية، والدها 
ميتلك مكتبا لسمسرة العقارات، 
ومنفصل عن أمها منذ س����نوات 
طويلة، ترب����ت ليالي بعيدة عن 
أبيها رغم أنها على صلة دائمة به، 
فتاة جميلة، ذكية، لم تكن تتطلع 
إلى الثراء، دخلت عالم التمثيل، 
لكن الظروف قادتها الى الدخول 
في ثالوث مخيف، ثالوث املرأة، 
واملال، والسلطة، وعندما يتداخل 
هذا الثالوث بالفن، تتشابك خيوط 

وأحداث املسلسل.
بني مصر، ولبنان، مت تصوير 
املسلسل بكلفة إنتاجية ضخمة، 
واختير ل����ه الكثير م����ن أماكن 

ومواقع تصوير خارجية.
ما حكاي����ة »ليال����ي«؟ كيف 
دخل����ت عال����م التمثي����ل؟ عالم 
الشهرة والنجومية؟ اسئلة ترويها 

أحداث املسلسل، الذي أثار حوله 
الكثير من اجلدل، اثناء تصويره، 

وتعرضه شاشة »ال بي سي«.
قصة درامية عن ممثلة صاعدة 
دخلت عالم الشهرة، والنجومية 
لتتسلسل األحداث في إطار من 

الغموض واألسرار.
العمل م����ن بطولة: من مصر 
زين����ة � صالح عب����داهلل � عزت 
أبو عوف � سوس����ن بدر � أحمد 

صفوت.


