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ممثلة هاالي���ام تفكر 34
انها تفتح لها مؤسس���ة 
انتاج علش���ان تستفيد 
من عالقاتها القوية بعد ان 
نكر فضلها املنتجون اللي 
ساعدتهم.. زين تسوين!

ممثل���ة خليجي���ة 
فرضت »أوامرها« على 
احد املخرجني بأنه ما 
يتعاون مع زميلة لها 
ألنها متهاوشة معاها.. 

احلمد هلل والشكر!

إنتاج أوامر
مخرج في االعالم قاعد 
يزايد هااليام في كالمه حق 
بعض العاملني بالوزارة 
علش���ان ينتخبونه في 
انتخابات النقابة الياية.. 

خير ان شاء اهلل!

انتخابات

انتهت من تصوير »الشمس تشرق مرتين« مع المخرج القدير غافل فاضل

مها محمد: انتظروني في »الساكنات في قلوبنا«
مفرح الشمري

كش���فت املذيعة واملمثلة مها محمد ل� 
»األنباء« عن استعدادها للسفر للمملكة 
العربية السعودية وحتديدا ملدينة جدة 
في غضون األيام املقبلة وذلك لتصوير 
اربع حلقات منفصلة من سلسلة أفالم 
»الس���اكنات في قلوبنا« التي تنتجها 
الفنان واملنتج  التي ميلكها  »الصدف« 
السعودي حسن عسيري، والتي حققت 
جناحا منقطع النظير في املوسم األول 
بعدما عرضت على محطة ال� MBC العام 

املاضي.
مها طلبت من املنتج حسن عسيري بعد 
أن وجه لها الدعوة للمش���اركة في حلقات 
السلس���لة بأن تكون حلقاتها متماشية مع 
عاداته���ا وتقاليدها وبعي���دة عن اجلرأة التي 
تصل إلى حد الوقاحة حتى يتابع تلك احللقات 

جميع افراد االسرة.
»األنباء« استضافت املذيعة 
واملمثلة مها محمد للحديث 
عن جتربتها اجلديدة.. 

إلى التفاصيل:

مها شخبارچ؟
احلمد اهلل بخير.

شسالفة »الساكنات في قلوبنا«؟
إن شاء اهلل راح اشارك في اربع حلقات من 
هذه السلسة اللي احلني قاعدين يصورون جزأها 
الثاني بعد جناح اجل���زء األول اللي انعرض 

.MBC على محطة
ب��س حلق��ات هالسلس��لة فيه��ا ج��رأة في 

املوضوعات اللي تطرحها؟
ادري وتابعت معظمها العام املاضي.

طي��ب راح توافقني على مث��ل هاجلرأة تكون 
موجودة في حلقاتك اللي راح تصورينها؟

ال طبعا النني عمري ما راح انسى عاداتي 
وتقاليدي وانا طلبت من املنتج حسن عسيري 
بعد اتصاله فيني ان حلقاته تكون نظيفة من 
موضوعات االغتصاب وغيرها من املوضوعات 
اللي انعرضت العام املاضي، ووعدني املنتج 
حس���ن عس���يري بأنها س���تكون خالية من 
هاملوضوعات، وانا طلبت منه هذا الطلب علشان 

آبي كل افراد االسرة يتابعون حلقاته.
متى السفر ان شاء اهلل؟

االربعاء الياي، وان شاء اهلل تكون احللقات 

اللي راح نصورها في جدة تنال اعجاب جمهوري 
العزيز.

شخبار »الشمس تشرق مرتني«؟
احلمد هلل خلصنا تصويره وكنت سعيدة جدا 
بفريق عمله مثل النجمة هدى حسني والفنان 
القطري عبدالعزيز عبداهلل والعماني ابراهيم 
الزدجالي وبالطبع على رأس هالفريق املخرج 
القدير غافل فاضل اللي اتفاءل بالشغل معاه.

و»احلب اللي كان«؟
شفيه.

خلصتوا تصويره؟
ال، واهلل للحني مستمرين بتصوير مشاهده 
االخيرة مع املخرجة ش���رويت ع���ادل وابناء 
املنصور اللي اوجه لهم حتية من خالل هاللقاء 
على تعاملهم الراقي وطبعا ما انس���ى املنتج 
االنسان رزاق املوسوي الذي يبذل قصارى جهده 

لتذليل جميع الصعوبات اللي تواجهنا.
ومسلسل يا صديقي؟

احلمد هلل بلشنا تصويره وطلبت من املنتج 
رزاق املوسوي ان يؤخر تصويري حتى ارجع 
من جدة وامتنى ان ينال دوري في هاملسلسل 

مها محمد مع هدى حسنياعجاب اجلميع.

تغني مع وائل جسار »أمنلي بيت«

لطيفة تكشف أسرارها 
في »ليالي السمر« الليلة

وائل جسار لطيفة

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تكش����ف املطربة لطيفة عن أسرار انتقالها الدائم بني دبي ودمشق 
والدوحة وتونس وذلك من خالل حلقة برنامج »ليالي الس����مر« التي 
تبث الليلة على شاشة قناة أبوظبي، وتتحدث كذلك ملقدمة البرنامج 
ميس حمدان عن عشقها ملدينة القدس وحكاية القصيدتني اللتني قامت 
أخيرا بتسجيلهما عن القدس وهما »يا حبيبي يا قدس« للراحل نزار 
قباني، و»يا قدس« للشاعر هارون قاسم الرشيد، كما تتحدث لطيفة 

عن اسرار غنائها باللهجة اخلليجية وجناحها في هذه اخلطوة.
وتتناول الفنانة التونس����ية جتربتها التمثيلية األولى مع املخرج 
يوسف شاهني من خالل فيلم »سكوت هنصور« وأسباب ابتعادها عن 
السينما رغم جناح التجربة، كما تتحدث عن جتربتها املسرحية مع 
الرحابنة من خالل مسرحية »حكم الرعيان«، وتكشف مالمح البومها 
اخلليجي الذي طرح أخيرا في االس����واق بعنوان »أحتدى« واجلديد 

الذي تقدمه فيه.
وتتحدث لطيفة عن ارتباطها بالش����اعر الراحل عبدالوهاب محمد 
وافتقادها له وتفصح عن رأيها في جيل اليوم من املطربات املعتمدات 
على أش����كالهن أكثر من حناجرهن ومواهبه����ن، وتقدم لطيفة خالل 
احلوار مجموعة من ابرز اغانيها مثل »املصري، احتدى، يا ساهر بني 
الليل، بحب في غرامك، حبك ع����ادي، من غير مواعيد، يا غدار، وفي 
خت����ام احللقة تؤدي اغنية »أمنلي بيت« ديو مع وائل جس����ار الذي 

يشاركها في حلقة الليلة.

جمانة مراد »شاهدة إثبات«
القاهرة ـ سعيد محمود

أبدت الفنانة السورية جمانة مراد موافقتها املبدئية على 
بطولة املسلسل الكوميدي »شاهد إثبات« الذي كتب القصة 
والسيناريو واحلوار له الكاتب الكوميدي فؤاد الشندويلي 

ومن املقرر ان يقوم بإخراجه محمد الرشيدي. 
ومسلسل »شاهد إثبات« تدور احداثه في إطار كوميدي 
وجار اآلن ترشيح باقي ابطال املسلسل الذي من املقرر ان 
يتم تصويره خالل الشهر املقبل لكي يلحق بالعرض خالل 

شهر رمضان.
اجلدي����ر بالذكر ان آخر اعمال جمانة كان فيلم »الفرح« 
الذي عرض خالل موس����م الصيف املاضي وتستعد راهنا 
لتصوير فيلم »الليلة الكبيرة« والذي يشاركها فيه نفس 

أبطال فيلمي الفرح وكباريه.


