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شيماء: تأسيسي لشركة إنتاج.. حلم وتحقق
مفرح الشمري

عبرت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن سعادتها 
لنجاح باكورة أعمالها اإلنتاجية مس���رحية »عيال 
س���عادة« التي تعرض حاليا ف���ي مملكة البحرين 

الشقيقة.
وأكدت ش���يماء ل� »األنباء« في اتصال هاتفي ان 
هذا النجاح حملها مسؤولية كبيرة لتقدمي األفضل 
جلمهورها من خالل شركة إنتاجها التي كان تأسيسها 

مبنزلة احللم الذي حتقق.. والى التفاصيل:
شيماء ألف مبروك على شركة اإلنتاج.

اهلل يب���ارك بعمرك يا خوي وهالش���ركة كانت 
بالنس���بة لي مثل احللم وهلل احلمد حققته أخيرا 
بعدما شجعوني أهلي وأصدقائي في الوسط الفني مثل 
املخرج حسني احلليبي وأمتنى أن تكون هالشركة خير 
سند للشباب املوهوبني في التمثيل سواء بالتلفزيون 

أو املسرح.
ومبروك بعد على جناح عروض مس��رحيتچ »عيال 

سعادة«.
احلمدهلل هالنجاح جاء بفضل اهلل ومن ثم تكاتف 
فريق عملها على تقدمي عمل مسرحي اجتماعي هادف 
من خالل نص يوسف احلمدان ورؤية املخرج حسني 
احلليبي وهلل احلمد وجدت أحداث املسرحية النجاح 
في عي���ون اجلماهير اخلليجية اللي حضرتها ألنها 

تتحدث عن الفجوة بني جيل الشباب اللي يعتمد حاليا 
عل����ى املوضة والتقنيات احلديثة وتقليد الغرب في 
عاداته الدخيلة علينا وبني جيل األجداد واآلباء اللي 
يحاولون قدر املستطاع أنهم يحافظون على العادات 
والتقاليد بأال تندثر ألنها هي األصل في احملافظة على 
هويتنا اخلليجية وبهذي املناسبة أحب أشكر فريق 
العمل وعلى رأسهم الفنانة البحرينية القديرة سعاد 
علي واملخرج حسني احلليبي على اجلهد الذي بذلوه 

في توصيل فكرة املسرحية بعيدا عن االبتذال.
عملك كمنتجة للمسرحية وممثلة ما في تعب عليچ؟

بالعكس كنت أشعر بسعادة غامرة وأنا أعمل في 
هذه املسرحية ألنها باكورة شركتي اللي أطلقت عليها 
اسم »4 س���بت« وهلل احلمد فريق عمل املسرحية 
متعاون معي ألبعد احل���دود ألن طلباتهم متوافرة 
خاصة انني ممثلة وأعرف ماذا يحتاج املمثل حتى 
يعطي من قلبه سواء في التلفزيون أو على خشبة 

املسرح.
راح يكون عندچ أعمال درامية؟

أكيد وإن ش����اء اهلل تنال ه����ذي األعمال الدرامية 
استحسان اجلميع وحاليا لدي عدة نصوص درامية 
سأختار األفضل منها ألباشر في عملية إنتاجها سواء 
لتلفزيون البحرين أو غيره من احملطات الفضائية 

وأمتنى من اهلل التوفيق في هذه اخلطوة.

سعيدة بنجاح مسرحية »عيال سعادة« وتحضر ألعمال درامية

بوستر مسرحية »عيال سعادة«

طلعت نادم على العمل مع سابا

يخضع لمراقبة طبية مشددة

هل غادر زياد الرحباني  المستشفى؟

بيروت – ندى مفرج سعيد
تتردد معلومات يتم تناقلها من خالل رسائل نصية عبر اجلوال في 
بيروت عن مغادرة الفنان زياد الرحباني املستشفى أثر تعرضه الزمة 
صحية حملته على إلغاء كل مشاريعه الفنية وحفالته الصيفية، وكان 
خضع الرحباني لعالج مطول في احد مستش����فيات بيروت دام ألشهر 
وهو موجود حاليا في املنزل ويخضع لنظام غذائي قاس جدا ومراقبة 

طبية مشددة.

القاهرة ـ سعيد محمود
رغم مرور اكثر من 4 س����نوات عليه إال ان الفنان طلعت زكريا اعلن 
تبرؤه من فيلم »قصة احلي الش����عبي« الذي قدمه مع الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا. واكد انه بالفعل نادم على العمل مع نيكول سابا بالتحديد 
وخاصة ان كواليس العمل ش����هدت بينهما العديد من اخلالفات، واشار 

الى انه اضطر الى تقدميه نظرا الحتياجه املادي في تلك الفترة.
من ناحية اخرى يستعد طلعت زكريا لبدء تصوير فيلمه السينمائي 
اجلديد »س����عيد حركات« والفيلم قصة طلعت زكريا تأليف وسيناريو 
وحوار عاطف بش����اي واخراج محمد مصطفى. ويش����ارك في بطولته 
حسن حسني ومي كساب وابنته اميمة طلعت زكريا وعدد من النجوم، 
وتدور احداث الفيلم حول فكهاني يدعى »س����عيد« يتم تكليفه مبهمة 

قومية كبيرة يتحول بعدها لبطل قومي.

نيكول سابا طلعت زكريا

زياد الرحباني

شيماء سبت


