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منتج »مندهش« من 32
تصرفات احد العاملني في 
مكتبه بعد ما فضحه انه 
قاعد يكتب عمل اجتماعي 
جري وما يبي احد يدري 

عنه.. اهلل يعينك!

مخ���رج اعم���ال درامية 
يعتق���د ان اعماله »خالدة« 
هااليام طالب س���عر عالي 
علش���ان يش���تغل مع احد 
املنتجني اللي كان لهم الفضل 
بشهرته.. صچ ماتستحي!

فضيحة شهرة
ممثل ينطبق عليه املثل 
اللي يقول بعدما »شاب« ودوه 
للكتاب هااليام قاعد يستعرض 
عضالته على ربعه وما يبي 
يطلع في برامجهم اال بفلوس.. 

الشرهة مو عليك!

فلوس

هيفاء وهبي تنفي تعرضها للسرقة
القاهرة ـ سعيد محمود

نفت النجم���ة اللبنانية هيفاء وهبي ما 
تردد حول سرقة حقيبة مجوهراتها اثناء 
جولتها الغنائية بأميركا، مؤكدة انها شائعات 

ليس لها أساس من الصحة.
وكان قد تردد ان هيفاء تعرضت لسرقة 
حقيبة مجوهراته���ا والتي تقدر بأكثر من 
2 ملي���ون دوالر، وتردد ايض���ا ان زوجها 
رجل األعمال أحمد أبوهشيمة قام باالتصال 
بالشرطة التي كثفت جهودها وقامت بالقبض 

على سارق املجوهرات.
من جهته���ا، أكدت هيف���اء انها اعتادت 

الشائعات ولكنها في الوقت نفسه اندهشت 
من تلك الشائعة التي لم تعرف مصدرها، 
خاصة ان الشائعة قدرت قيمة مجوهراتها 

باملاليني.
جتدر اإلش���ارة ال���ى ان هيفاء قدمت 
جولة غنائي���ة للجالية العربية في عدد 
املتح���دة األميركية منها  الوالي���ات  من 
كونكتيكت وديترويت � ميشغان والس 
فيغاس. واختتمت جولتها الغنائية بحفل 
في مدينة هيوسنت، وقد عادت هيفاء برفقة 
زوجها الى بيروت وتنشغل حاليا بالعمل 

على أغنيات ألبومها القادم.

يعرضه في شهر رمضان المقبل

رشا شربتجي مخرجة »ظل الغياب« عن درويش
دمشق ـ هدى العبود

وقع اختيار املمثل واملنتج السوري فراس ابراهيم على 
املخرجة الس����ورية رشا ش����ربتجي إلخراج مسلسل »ظل 
الغياب« الذي سيتناول سيرة الشاعر الفلسطيني الراحل 
»محمود درويش«. ولم يتم الكشف حتى اآلن عن األسماء 
املرشحة للمش����اركة في العمل الذي من املفترض ان يبدأ 
تصويره في منتصف ش����هر س����بتمبر املقبل ليعرض في 
شهر رمضان 2011. ورشا شربتجي هي ابنة املخرج السوري 
هشام شربتجي وسبق لها ان اخرجت عددا من االعمال في 

سورية ومصر منها »غزالن في غابة الذئاب«.
ومن املقرر ان يؤدي فراس ابراهيم دور الشاعر الراحل 
في املسلسل الذي سيتم تصويره في العديد من املدن العربية 
والعاملية التي عاش فيها درويش. وقام كاتب الس����يناريو 
حسن يوسف بعملية رصد تاريخ درويش مع مجموع من 
املتخصصني في الش����عر واالدب والسياسة قبل البدء في 
صياغته دراميا في نص تلفزيوني. ومن املعروف ان الشاعر 
درويش عارض اتفاقية اوسلو ولم يكن مرحبا على االطالق 
باملس����ار الذي اتخذته القضية الفلسطينية بعدها واختار 
عمان مكان سكن وإقامة في أعوامه االخيرة وكان يزور رام 
اهلل بني فترة وأخرى وقد سمحت له قوات االحتالل بزيارة 

أمه وبيته القدمي في يافا بعد االتفاقية. رشا شربتجيمحمود درويش

سمية اخلشاب

يوسف اجلالهمة مع باسم عبداألمير بروموشن »دار األيتام«

مشهد من مسلسل »أيام الفرج« مدير عام »الراي« يوسف اجلالهمة يتوسط عبدالعزيز احلشاش وهبة حمادة والزميل بشار جاسم

سمية: أجري أمر يخصني
القاهرة ـ سعيد محمود

صرحت الفنانة س���مية اخلش���اب بأن حصولها على 
أجر مبالغ به في مسلس���ل »مقدر ومكتوب« هو كالم غير 
دقيق، مؤكدة ان مسألة األجر هو أمر يخصها وحدها وال 

حتب احلديث عنه.
وأشارت الى ان مسلس���لها األخير »حدف بحر« القى 
جناحا كبيرا وهو ما ش���جعها على تك���رار التجربة مرة 
أخرى خالل العام احلالي، معترفة بأنها لم تكن تتوقع ان 

تعود الى الدراما بهذه السرعة.
وأعربت س���مية عن س���عادتها بالتكرمي الذي حصلت 
عليه مؤخرا في الكويت، فضال عن اختيارها كعضو جلنة 
حتكي���م في مهرجان املركز الكاثوليك���ي الذي اقيم نهاية 
الشهر املاضي. وأوضحت أنها قررت تأجيل فيلمها اجلديد 
»في هذه الليلة« الذي س���يمثل أولى جتاربها في اإلنتاج 
السينمائي حلني انتهائها من تصوير املسلسل، الفتة الى 
ان هناك مش���روعا س���ينمائيا جديدا حتضر له حاليا مع 

املخرج خالد يوسف.
وعن خالفاتها مع املخرج يحيى س���عادة، أكدت سمية 
اخلشاب انها لن تتنازل عن اللجوء الى القضاء حيث ستقوم 
خالل األيام القليلة القادمة برفع دعوى قضائية ضد يحيى 
سعادة، مشيرة الى انها تعقد جلسات مع احملامي اخلاص 

هذه األيام لتقدمي جميع املستندات التي تثبت حقوقها.

»األنباء« تنفرد بنشر صور العملين حصريًا

يوسف الجالهمة: سننافس ونتحدى المسلسالت بـ »دار األيتام« و»أيام الفرج« على »الراي«
بشار جاسم

كشف مدير عام تلفزيون »الراي« يوسف اجلالهمة عن 
انتاجهم من قبل شركة الراي لإلنتاج والتوزيع الفني للسنة 
الثانية على التوالي ملسلسلني جديدين »أيام الفرج« للكاتب 
عبدالعزيز احلش���اش و»دار األيتام« لهبة مشاري حمادة، 
حيث يق���ول: حاولنا نحن كتلفزيون »الراي« بالتعاون مع 
شركة الراي لإلنتاج والتوزيع الفني ان نختار أفضل األعمال 
لعرضها بشهر رمضان، حيث ان هناك مجموعة من األعمال 
اخلليجية على العديد من القنوات، والتنافس والتحدي شيء 
جميل، لذلك اخترنا الكاتبني: هبة حمادة وعبدالعزيز احلشاش 
لتميزهما في كتابة األعمال الدرامية، حيث كلفنا املنتج باسم 
عبداألمير كمنتج منفذ ليرشح لنا املخرجني وكاست العمل 

ونحن ب� »الراي« تابعنا عملية تصوير العملني.
ويختتم حديثه قائال: لألمانة أنا شخصيا أحب ان أشكر 
الصفحة الفنية بجريدة »األنباء« التي دائما ما تغطي وتنفرد 
بأعمال تلفزيون »الراي« أو ش���ركة ال���راي لإلنتاج الفني، 
وهذا الش���ي يجعلنا ننتقي األعمال وان ش���اء اهلل تعجب 

املشاهدين.
اما املنتج باس���م عبداألمير الذي خص جريدة »األنباء« 
بالصور احلصرية ملسلس���لي »دار األيتام« و»أيام الفرج« 
فيقول: احلمد هلل انتهينا من تصوير مسلسل »دار األيتام« 
وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج منير الزعبي وهو 
من بطولة نخبة من النجوم منهم هدى حسني وإلهام الفضالة 
وطيف وملياء طارق وشجون الهاجري ومالك وفاطمة الصفي 
وبثينة الرئيسي وشوق وإلهام وجنوى محمد وفهد باسم،

وكتب األغاني عبداللطيف البناي، واألحلان لعادل املسيليم. 
وع���ن فكرة العمل يقول: عمل درامي اجتماعي حيث يتبرع 
احد األشخاص بدار لأليتام ألنه فقد في يوم من األيام ابنته 
والعمل يتحدث عن اليتيم س���واء الذي فقد أهله أو يعيش 
في بيئة كلها مش���اكل وصورنا العمل بش���اليه في منطقة 
الدوح���ة، وبصراحة كانت هناك مب���اراة كبيرة بني جميع 
املمثالت بالعمل، واملشاهد راح يستمتع بهذه املباراة الفنية 

ألن األدوار متساوية بني النجمات.
اما الكاتب عبدالعزيز احلشاش وأوضح أن  مسلسل »أيام 
الفرج« عمل غّير اس���لوبي بالكتابة من بعد »عيون احلب« 
و»رسائل من صدف« ألن أعمالي األولى هي للجمهور، ولكن 
»أيام الفرج« راح يخليهم يعرفون خط عبدالعزيز احلشاش 
وأنا طبعا ما أقدر أقول القصة ألن األحداث مهمة من احللقة 
األولى وادعو املش���اهدين للمتابعة وهو من بطولة الفنان 
القدير غامن الصالح وأسمهان توفيق وباسمة حمادة وباسم 
عبداألمير وخالد أمني ومشاري البالم وخالد البريكي ومها 

محمد وفهد وطالل باسم.
ويختم حديثه: انا جدا س���عيد بكاس���ت املسلسل سواء 
املخرج جمعان الرويعي أو املنتج املنفذ باسم عبداألمير أو 
قناة »الراي«، وبصراحة وفروا جميع اإلمكانيات الفنية لهذا 
املسلس���ل وحتى اختيار املمثلني راح يكون صدمة املشاهد 

بأدوارهم اجلديدة.


