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ممثلة بعد ما »أش���رقت« 
ف���ي أح���د األعم���ال الدرامية 
هاأليام تفكر انها تعتزل بعد 
ما ش���افت بعينها الغيرة من 
ممثالت سبقوها في املجال.. 

اهلل يعينچ!

ممثلة اعتقدت انه دربها راح يصير 
»اخضر« بعد ما سّوت عملية جتميل 
في أجزاء من جسمها بس تفاجأت انه 
وال منتج طلبها بأي عمل ألنه لسانها 
طويل ومخارج احلروف عندها أي شي.. 

يبه قعدي بالبيت وايد أحسن!

غيرة عملية
ممثلة بعد ما »بررت« عدم 
ظهورها في األعمال الدرامية ألنه 
األدوار املعروضة عليها أي شي 
هاألي���ام قاعدة تصّور في عمل 
 يديد دورها في���ه تكملة عدد..

حبل الچذب قصير يالطيبة!

تصوير

سمية اخلشاب

الخشاب في »سوق البشر« 
القاهرة ـ سعيد محمود

قرر السيناريست الكبير محمود ابو زيد تغيير اسم 
مسلسله اجلديد »عيون ال ترى الشمس« الى »سوق البشر« 

واملقرر ان تلعب بطولته الفنانة سمية اخلشاب.
وتعاقدت الشركة املنتجة »عرب سكرين« مع الفنانة 

سمية اخلشاب لتلعب دور البطولة فيه.
واملسلسل من اخراج احمد شفيق، ومن املقرر عرضه 
في شهر رمضان املقبل وسيتم خالل االيام املقبلة اختيار 

باقي فريق العمل الذي سيشارك فيه.
ويعود ابو زيد مبسلسل »سوق البشر« للدراما بعد 
غياب دام الكثر من ست سنوات، منذ مسلسل »العمة نور«، 
الذي قدمه للتلفزيون عام 2003، ولعبت بطولته الفنانة 
الكبيرة نبيلة عبيد، وشارك فيه كل من عبدالرحمن ابو 
زهرة وعزت ابو عوف وفادية عبدالغني واحمد الفيشاوي 

وكرمي ابو زيد، واخرجه عادل االعصر.
اجلدير بالذكر ان سمية اخلشاب قدمت اولى بطوالتها 
التلفزيونية من خالل مسلس����ل »ح����دف بحر« الذي مت 
عرضه في رمضان 2009، وكتب له السيناريو واحلوار 
احمد عبدالفتاح، وقصة واخراج جمال عبداحلميد، وشارك 
فيه كل من احمد خليل وطارق لطفي ومحمد الشقنقيري 

وصفاء جالل وفوزية ملكة جمال مصر السابقة.

منى البلوشي: ما عندي مانع أجسد دور بنت مُغتصَبة
أكدت الفنانة منى البلوشي أنها 
ستكون متحررة أكثر في لبسها، ورمبا 
ترتدي فستانا يصل فقط إلى ركبتيها 
لو جاءها عرض لدور في مسلس���ل 

لبناني أو سوري أو مصري.
وقالت البلوشي التي أمتت مؤخرا 
تصوير مش���اهدها في املسلس���ل 
اخلليجي »الشمس تشرق مرتني« الذي 
سيعرض على MBC إنها جتسد في 
املسلسل شخصية عضو في عصابة 
تسعى إلى سرقة أموال صاحب إحدى 
الشركات، وأسرته، من خالل عملية 
نصب كبيرة حس���ب موقع »ام بي 
سي نت«. وأضافت أنها تقوم حاليا 
بتصوير مش���اهد مسلسل »حيتان 
وذئاب«، وهو أيضا مسلسل خليجي 
للمنتج باسل عبداألمير، وينتجه 

.MBC لصالح
وعن بداياتها الفنية، قالت، 
إنها عملت مع أس���ماء كبيرة 
في عال���م التمثي���ل، فهي 
عملت مع داود حسني، 
وحياة الفهد، وطارق 

العلي، مشيرة إلى أن عملها األول كان في املسرح 
مبسرحية مع طارق العلي الذي اكتشفها.

وأوضحت أنها شاركت العلي العمل في 
مسرحيات عدة، مثل: البيت بيتك، وعائلة 
قرقيعان، وفرح في ليلة سوداء، التي 
نالت عن دورها فيها جائزة أحسن 
ممثلة واعدة في مهرجان اخلرافي، 
الناس  إلى أن معرفة  مش���يرة 
بها كفنان���ة كانت من خالل 
العلي في  عملها م���ع 

مسرحياته.
ع���ن  أم���ا 
أعماله���ا  أول 
التلفزيونية فهو 
مسلسل »بال قيود«، 
الذي قالت عنه: أذكر 
متاما كيف كانت أيام 

التصوير، إذ كنت أشعر برهبة أمام 
الكاميرا، خاصة أن املسلسل كان من 
26 حلقة، لي ظهور فيها كلها، وهو أمر 
صعب في بداياتي، لكن املسلسل حقق 
جناحا كبيرا، والدليل أنه يعرض على 

إحدى الشاشات العربية حاليا.
وعن وقوع االختيار عليها ألداء 
دور في هذا املسلس���ل، قالت: كانوا 
يبحثون عن فتاة أنيقة حتب املوضة 
واجلمال، وفقيرة بالوقت نفس���ه، 
ومالمحها بريئة، وهو ما يتوافر في 

شخصيتي، فوقع االختيار علي.
وحول طبيعة األدوار التي تقبل 
متثيلها، فهي تقبل كل األدوار، لكن 
بحدود، فحتى ل���و كان دورها دور 
فت���اة متحررة، إال أنه���ا لن تقبل ال 
القبالت، وال اللمس���ات، وفي الوقت 
نفس���ه فهي ق���د تقب���ل دور الفتاة 
املغتصبة، كونها مش���كلة واقعية، 
حتص��ل ف���ي مجتمعاتن���ا، مؤكدة 
ان الفنان���ني في املجتمعات العربية 
يدفع��ون ضريبة ه��ي فكرة الناس 
عنه��م، بسبب تأخرهم في العم��ل، 
وهو ما قد يحملهم صفات س���يئة، نتيجة س���وء ظن الناس بهم، 
ملمحة إلى أن املجتمع الش���رقي وخاصة اخلليجي ال يتقبل فكرة 

تأخر البنت خارج املنزل.
البلوشي ال ترى أنها وصلت إلى النجومية، وفي رأيها فإنه لم 
يأت املسلس���ل الذي يظهر إمكاناتها، واملشكلة كما فسرتها هي أن 
الوسط الفني مليء بالواسطة »صديقي وأخي وأختي« والكثير من 
املمثلني يقرؤون الدور وال ميثلونه، لذا فهي تختار دائما الشخصيات 
التي فيها إبداع، من حيث تقمص الشخصية، وهو ما كان في دور 
العجوز أم عبدالعزيز في مسلس���ل »أم البنات«، ومع أن دورها لم 
يستمر أكثر من 7 حلقات، إال أنه أثار تساؤالت الناس عن الفنانة 

التي أدت الشخصية إلبداعها في تشخصيها وتقدميها.
وتعتبر البلوشي نفسها محظوظة، كونها كويتية، مؤكدة على 
ان املسلسالت الكويتية كانت السباقة في الكوميديا والتراجيديا، 
وتقول: ال ميكن أن ينافس أي بلد خليجي الكويت على لقب هوليوود 
اخلليج، فاملسلس���الت الكويتية معروفة، سواء في الكوميديا أو 
التراجيديا، ومع احترامي لألعمال اخلليجية إال أن الكويتي خفيف 

الظل في متثيله.

عضوة في عصابة تسعى لسرقة أموال صاحب إحدى الشركات

منى البلوشي


