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من مشاهد »الكليب« بعدسة املخرج شربل يوسف

هدى حداد

أحمد احلليل مع زهرة اخلرجي في برنامج »الوادي«

.. بعد شفاء زهرة من املرض

حنان ترك

انفصال زهرة الخرجي وأحمد الحليل

»األخت تريزا« مفاجأة حنان لجمهورها

خالد السويدان
تردد في اآلونة االخيرة خبر 
انفصال الفنانة زهرة اخلرجي 
واملخرج احمد احلليل رغم قوة 
العالقة التي تربطهما، خاصة بعد 
وقوف املخرج احمد احلليل مع 
اخلرجي اثناء مرضها وسفرها 
ال���ى لندن والبق���اء معها ملدة 
تفوق السنتني حتى حتسنت 
حالتها وعادت الى ارض الوطن 
وعاودت نشاطها الفني، ولكن 
رغم قوة هذه العالقة تبني لنا 
انها س���تنتهي بأبغض احلالل 

»الطالق«.
القصة  وم���ع نهاية ه���ذه 
اجلميل��ة والتضحية الرائعة، 
فان الع��الق��ة الت��ي جمعتهما 
م��ع بعضهم��ا ل��م تنته مبشاكل 
أو قضايا، وامنا انتهت بروح 
امل���ودة واعت���راف كل طرف 
بحق اآلخر وفضله، كما علمت 
»األنباء« من مصادر موثوقة 
ان اجراءات الطالق مس���تمرة 
وس���تنتهي ف���ي نهاي���ة هذا 

االسبوع.

القاهرة ـ سعيد محمود
ب���دأت الفنانة حن���ان ترك عقد 
جلسات عمل مع املنتج د.خالد حلمي 
والسيناريس���ت بالل فضل لالتفاق 
النهائية لفيلمهما  التفاصي���ل  على 
اجلديد »االخت تريزا« والذي تعود 

به للسينما بعد غياب.
تقول حنان: الفيلم هو اول تعاون 
بيني وبني السيناريست بالل فضل 
وقد ابهرني السيناريو عندما عرضه 
علي بسبب املوضوع شديد االنسانية 
الذي يتناوله الفيلم والذي سيكون 

مفاجأة حقيقية.

تضيف: خالل ايام ستتم تسمية 
املخرج وبعدها يبدأ في اختيار االبطال 
املشاركني ومن املقرر بدء التصوير 

خالل شهر اكتوبر املقبل.
اش���ارت حنان ال���ى ان اعجابها 
مبوضوع الفيل���م دفعها الى تأجيل 
تصوير فيلم »حتت الترابيزة« رغم 
انتهاء املؤلفة شهيرة سالم من كتابته. 
من ناحية اخرى نفت حنان ترك ما 
تردد عن ان س���بب قبولها مسلسل 
»هامن بنت باشا« هو قيامها بإغالق 
مجلته���ا »نونا« التي كانت تخاطب 

االطفال وتديرها بنفسها.

                بشار جاسم
املذيع والفنان مشعل اجلاسر محظوظ جدا من ناحية 
األدوار التي يجس���دها بالدراما فبدايته كانت مع أدوار 
البطولة في العديد من املسلس���الت منها عذاري وبني 
اله���دب دمعة والدروازة في كل دور يقدمه اجلاس���ر 
يحاول ان يك���ون مختلفا عن الدور اآلخر. »األنباء« 
دردش���ت مع مشعل وناقش���ته في أعماله األخيرة، 

واليكم التفاصيل:
مشعل خلنا نتكلم عن دورك في مسلسل »رسائل 

من صدف« انت الدور حبيته؟
اي بصراح���ة حبيته وايد خصوصا النقلة في 

الشخصية نفسها واملراحل العمرية.
على ط��اري املراحل العمرية كان��ت بالعمل وايد 

اخطاء في ذاك الزمن؟
ما ف���ي عمل ما فيه اخط���اء واحلمد هلل عمل 
»رسائل من صدف« ناجح واذا جناحه 80% فهذا 
اجناز وال� 20% اخطاء وحتى افالم هوليوود 

فيها اخطاء واحلمد هلل على هالنجاح.
بس ستايل النظارة اللي البسينها انت وفيصل 

العميري قدمي وما تغيرت فوق العشر سنوات؟
ت���رى عادي املوضوع وانا اتكلم عن نفس���ي 
وايد دكاتره نظارته���م چذيه واللي تتعايش مع 

كل العصور.
بس شكل النظارة اندثر من زمان؟

 )يضح���ك( ال هم ع���ادي وحاولنا نوصل الش���كل العام 
للشخصية وأنا شاريها من احد محالت النظارات.

طيب هم دورك في مسلسل »وعاد املاضي« مو مقنع؟
شفيه بعد.. وليه )يضحك(.

ان��ك ولد بدري��ة أحمد اللي ش��كلها باملسلس��ل يوحي بانها 
بالعشرينيات؟

روح اي مجمع وشوف الولد مع امه چنهم اخوات.
بس بدرية مصغرة شكلها وايد بالعمل؟

يعني اخلطأ مو خطئي ووجه السؤال لها مو لي.
وكان م��ن املفت��رض ان يعرض مسلس��ل »رصاصة رحمة« 
برمضان يعني راح تطل على املشاهدين بثالثة ادوار وتشتتهم؟

صح كالمك واحلمد هلل ان تأجل عرضه وانا عموما اكتشفت 
ش���غلة ان لكل فضائية جمهور معني يعني حتى لو تشارك 

في أكثر من مسلسل راح يتابعك املشاهد.
وشنو دورك في رصاصة رحمة؟
راح يكون دور عمري ومفاجأة.

هم انت قلت نفس الكالم عن دورك بالبارونات ان دور عمرك 
والعمل ما جنح؟

ال بالعكس ملا انعاد عرضه مرة ثانية جنح.
ليش تكابر باخلطأ؟

)يضحك( واهلل ما أكابر وانا سمعت ردود افعال حلوة عنه 
وملا انعرض على »الراي« كان وقته مو مناسب.

بأي مسلسل حسيت انك ممثل وعندك ادوات التمثيل؟
مبسلسل الدروازة.

وكنت خايف من الدور؟
وايد وايد وحتى نبرة صوتي حاولت أغيرها 
مع املخرج خلف العنزي وشعري حلقته على 

»الزيرو«.
على طاري الدروازة متنيت انك تش��ارك في 

الهدامة؟
الهدامة عمل اخراجه قوي لكني ما متنيت 
اني اش���ارك فيه علشان ما اكرر نفسي كوني 

مثلت بالدروازة وعّلم عند الناس.
وشنو الدور اللي متنيت انك متثله؟

بصراحة دور الزير س���الم للنجم س���لوم 
حداد.

وشنو العمل اللي عجبك؟
أم البنات ألنه عمل متكامل وحلو وهم رسائل 

من صدف.
ووين املذيع مشعل اجلاسر من البرامج؟

واهلل ي���اي بالطريچ وعندي عروض وايد 
بالعديد من احملطات وللحني ما اخترت ش���ي 

معني.
وشلون تنسق بني التمثيل والتقدمي؟

البرنامج ان كان اس���بوعي راح ياخذ مني 
ساعة وما راح يؤثر على التمثيل.

مشعل الجاسر: ما تمنيت المشاركة
في »الهّدامة« ألني مّثلت بـ »الدروازة«

تمنى تمثيل شخصية الزير سالم

هدى حداد تنتفض لخيانة زوجها
بيروت ـ ندى سعيد

عادت الفنانة هدى حداد الس���تئناف نشاطها الفني بعد توقف 
قسري لها بسبب وفاة جدتها لوالدتها، ووقفت هدى امام الكاميرا 

لتصور كليب اغنية »قول تاني«.
وس���ط متاثيل نحتت عليها قصة حب وفصول زواج لم يكتمل 
بسبب اخليانة، تعود الصبية الى بقايا منزلها الزوجي لتنفض عنه 
غبار املاضي وتنتفض على ذكرياتها األليمة وتبدأ حياة س���عيدة 

ملؤها االمل بغد مشرق.
هذه هي اجواء الڤيديو كليب الذي انتهت هدى حداد من تصويره 

حتت ادارة املخرج شربل يوسف.
هدى التي بدأت متألقة ومتأنقة مبالبسها املستوحاة من االجواء 
االيطالية الكالس���يكية، ابدت ارتياحها لفكرة الكليب وتعاونها مع 
مدرب الرقصات واللوحات التعبيرية سامي خوري واجواء التصوير 
التي اس���تمرت على مدى يومني في منطق���ة اجلميزة في بيروت، 
خاصة ان هذا هو تعاملها االول مع شركة ارابيكا ميوزيك في حني 

قامت شركة Eye Screen Media بتنفيذ العمل.
هذا وقد بدأت االذاعات ببث االغنية في حني س���يبدأ بث الكليب 

عبر شاشة ميلودي خالل االيام املقبلة.
»قول تاني« من كلمات د.نبيل خلف، حلن وليد س���عد، توزيع 

وتسجيل عادل عايش ومن انتاج شركة ارابيكا ميوزيك.

.. مع بدرية أحمد في أحد أعماله التلفزيونية

مشعل الجاسر

ما أنسـى التقديـم وعروض القنـوات وايد


