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هيفاء حسني

سعيد صالح

دينا فؤاد

تيم احلسن

سعيد صالح يبرئ تيم الحسن 

علقة ساخنة لدينا فؤاد

خالد حسين
تستضيف حلقة هذا األسبوع 
من برنامج املسابقات الفريد من 
نوعه »الرقم الصعب« على قناة 
أبوظبي األول����ى كال من املمثلة 
البحرينية هيفاء حسني واإلعالمي 
اللبناني وسام بريدي في جولة 
جدي����دة من املس����ابقات املمتعة 

واملنافسات املسلية.
ويتنافس خالل احللقة فريقان 
مؤلفان م����ن 5 أش����خاص لكل 
فريق ميثالن املهندسني املدنيني 
واملهندسني املعماريني، حيث تقود 
الفنانة هيفاء حسني الفريق األول 

فيما يكون وسام بريدي على رأس الفريق الثاني.
ويعتمد برنامج »الرقم الصعب« الذي يقدمه ناصر اجلهوري على 
عروض مس����رحية وحتديات تقام مباشرة داخل االستديو باإلضافة 
إلى تقارير مصورة، وتطرح األسئلة على أعضاء الفريقني املشاركني 
بناء على هذه التقارير، وعلى الفريقني تقدير اإلجابة الصحيحة التي 
ال تعتمد على املعلومات العامة وكثرة االطالع فقط وإمنا على التفكير 
السليم وس����رعة البديهة. اجلدير بالذكر ان برنامج »الرقم الصعب« 
يعرض على قن����اة أبوظبي األولى االربعاء الس����اعة 21:30 بتوقيت 

السعودية. ويعاد اجلمعة 17:00.

القاهرة ـ سعيد محمود
أعلن الفنان سعيد صالح أن املمثل السوري تيم احلسن ليس 
له عالقة بقرار استبعاده من املشاركة في بطولة املسلسل اجلديد 
»كنت صديقا لديان« تأليف بشير الديك واخراج نادر جالل، كما 

تردد طيلة الفترة املاضية. 
وفي الوقت نفسه رفض االفصاح عن األسباب احلقيقية النسحابه 
مؤكدا أن اعتذاره عن االستمرار في املسلسل يعود ألسباب أخرى 
مختلفة متاما عن كل ما مت نشره خالل الفترة املاضية مشيرا إلى 
أن الفنان الس���وري بريء متاما من كل هذا اجلدل الذي أثير حول 
هذا املوضوع.  واملسلسل من انتاج شركة كنج توت، ويشارك تيم 
احلسن البطولة ريهام عبد الغفور ومحمد وفيق ورمي البارودي، 
وتدور أحداثه حول قصة البطل الفلسطيني الشهير عابد قزمان 
الذي قدم الكثير من اخلدمات املخابراتية جلهاز املخابرات املصري 
من داخل إس���رائيل، في فترة ما بني حرب 67 وحتى حرب النصر 

في حرب أكتوبر 1973.

القاهرة ـ سعيد محمود
تعرضت الفنانة الش����ابة دينا ف����ؤاد إلصابات بالغة خالل العلقة 
الساخنة التي تلقتها من الفنان أحمد رزق ضمن مشاهد مسلسل »العار« 
الذي تشارك فيه. ومن املفترض أن يقوم رزق ضمن احداث املسلسل 
بضرب دينا وجرها من شعرها وبعد تنفيذ املشهد أول مرة لم تقتنع 
مخرجة العمل شيرين عادل به لذلك متت إعادته عدة مرات وفي املرة 

األخيرة ضرب رزق دينا بعنف، ما أصابها بعدة إصابات.
مسلس����ل »العار« بطولة مصطفى ش����عبان وأحمد رزق وشريف 
سالمة وحسن حسني وعفاف شعيب ودرة وعال غامن، وتأليف أحمد 
محمود أبوزيد، وإخراج شيرين عادل، »العار« مأخوذ عن قصة فيلم 
باالسم نفس����ه، مت تقدميه منتصف الثمانينيات ولعب بطولته نور 
الش����ريف، وحس����ني فهمي، ومحمود عبدالعزيز وتدور أحداثه حول 

عالم جتارة املخدرات.

»الشراع والعاصفة«
 مغامرة  على السواحل 

السورية

دمشق ـ هدى العبود
يبدأ املخرج السوري غسان شميط في الفترة القليلة 
املقبلة تصوير فيلم »الش����راع والعاصفة« املس����تقى من 
رواية شهيرة حتمل نفس االسم للروائي السوري الكبير 
حنا مينة. وتدور الرواية في مدينة سورية ساحلية اثناء 

احلرب العاملية الثانية، حيث صور فيها حنا مينة ببراعة 
مدهشة اثر احلرب وما تركته من عواصف في بالد يحتلها 
الفرنسيون وابرز التناقضات التي كانت تفترس مجتمعا 
غير متجانس. يتعاون القطاعان العام واخلاص في انتاج 
الفيلم اذ ستقوم املؤسسة العامة للسينما في سورية بتقدمي 

كل ما يتعلق باجلانب التقني والفني من معدات تصوير 
بينما تتكفل شركة »الهاني« لالنتاج الفني بتولي اجلوانب 
املادية من اجور الفنانني والفنيني واماكن التصوير. ووضع 
س����يناريو الفيلم كل من ش����ميط والكاتب وفيق يوسف، 

واالستشارة الدرامية للكاتب حسن سامي يوسف.

هيفاء تتحدى بريدي في »الرقم الصعب«

وسام بريدي


