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سمية اخلشاب خالد احملمود

سمية الخشاب: »فوبيا الدماء« حرمتني األضحية »سبيل« اإلماراتي أفضل فيلم قصير بمهرجان نيويورك

أصالة تدعو طليقها
 إلى ذكر تفاصيل

 حياتها بـ »حيادية«
رحبت الفنانة السورية أصالة 
بإعالن طليقها أمين الذهبي كتابة 
قص����ة حياتهما عبر مسلس����ل 
درامي، متمنية ان يذكر التفاصيل 
ب� »حيادية«، الفتة الى انها تتمنى 
ان تترك ألوالدها ما يسعدهم وال 
يؤرق حياتهم. وقالت أصالة ل� 
انها تتمنى ان يكتب   :mbc.net
زوجها الس����ابق قصة حياتهما 
على مدار 15 عاما بحلوها ومرها، 

ولكن بإنصاف وحيادية.
لكنها عادت وقالت: حياتي 
الش����خصية أو حياته ال تعني 
اجلمهور في شيء، فأي زوجني 
معرضان للفشل أو االستمرار، 
واملشاكل االسرية أمر ال ينتهي 
ل����دى اجلمي����ع، وال يصح ان 
تكون أس����رار البيوت مش����اعا 

أمام الناس.

سمير غانم
 يشارك في »الكبير«

كش����فت الفنانة دنيا سمير 
غامن عن انه����ا لم جتد صعوبة 
في التحدث باللهجة الصعيدية 
أثناء جتسيدها دور »هدية« في 
مسلسل »الكبير« الذي تعرضه 
mbc1 خاصة ان أصولها صعيدية، 
مؤكدة في الوقت ذاته ان والدها 
سمير غامن سيظهر في حلقات 
املوسم الثاني ويجسد شخصية 

والدها أيضا.
وزوضحت دنيا انها لم تتخيل 
يوما ان تقدم دورا كوميديا بلهجة 
صعيدي����ة، لكنها أتقنت دورها 
خاصة مع وجود مدقق اللهجة 
حس����ن قناوي الذي استمر في 

توجيهها باستمرار.

اتهام تامر حسني 
بتقليد مطرب أجنبي

استغل مجموعة شباب على 
موقع »اليوتيوب« الشهير تشابه 
بعض املشاهد في كليب الفنان 
املصري تامر حسني اجلديد »لو 
هكون غير ليك« مع كليب مارك 

.»I have got u« انتوني
واوضح محمد س����امي � في 
تصريح ل����� mbc.net � ان فكرة 
التشابه بني الكليبني ناجتة عن 
الكليب عبارة عن مجموعة  ان 
»شوتات« حلياة جنم مشهور، 
وقد قام بتقدمي الفكرة نفسها اكثر 
من فنان، ومنهم مايكل جاكسون 

وماريا كاري.

كشفت الفنانة املصرية سمية اخلشاب عن أنها وقعت أخيرا عقدا للمشاركة في 
بطولة مسلسل »وادي امللوك«، الذي يجمعها مبواطنتها صابرين، والسورية سالف 
فواخرجي، فيما أكدت انها لم حتضر مراس���م ذبح خروف عيد االضحى إلصابتها ب� 
»فوبيا الدماء«. وفي الوقت الذي أكدت فيه انها ستعود من خالل هذا العمل للتمثيل 
باللهجة الصعيدية، فإن مس���ألة ترتيب االسماء على تتر العمل ال تشغل بالها رغم 
وجود عدد كبير من النجوم. وقالت س���مية � في تصريح ل� mbc.net � انها فضلت 

قضاء العيد واالحتفال به في القاهرة واالسكندرية، حيث مسقط رأسها.
لكنها أكدت انها تقاطع مش���اهدة منظر ذبح االضحية ملا يترتب عليه هذا املشهد 

من إرهاقها نفسيا، وترى نفسها أنها مصابة بفوبيا الدماء.

الفيلم االماراتي »سبيل« للمخرج  حصد 
خال����د احملمود والكاتب محمد حس����ن احمد، 
جائزة افضل فيلم قصير في مهرجان نيويورك 
السينمائي لالفالم االوراسية بأميركا. ويشارك 
الفيلم ايضا في املسابقة الرسمية مبهرجان 

ميامي للفيلم القصير حاليا.
ويش����كل الفيلم، الذي أنتج العام احلالي، 
عمال سينمائيا خالصا يتخذ من بيئة االمارات 
اجلبلية مكانا لسرد قصة حول ولدين وجدتهما 

املريض����ة. وهو فيلم صام����ت تبلغ مدته 20 
دقيقة.

وش����ارك »سبيل« في عدد من املهرجانات 
حول العالم، بدأت مبهرجان لوكارنو السينمائي 
الدولي بسويسرا، حسب صحيفة »اخلليج« 

االماراتية اجلمعة 19 اجلاري.
والفيلم من انتاج »فراديس لالنتاج الفني« 
وبدعم من مؤسسة االمارات ومهرجان اخلليج 

السينمائي.
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