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يحاول تطويرهم لكنه يواجه رفض األهالي

حاجية: »بني قرقاص« سبب ابتعادي عن طارق العلي
الكوميدي  الفن����ان  يواصل 
املتألق ش����هاب حاجية تصوير 
دوره في املسلس����ل السعودي 
البدوي الكوميدي »بني قرقاص« 
من انتاج مؤسسة املدهش لالنتاج 
الفني، واخراج السوري قصي 
احلديدي وذلك مبشاركة نخبة 
البالم  النجوم منهم: حسن  من 
وخال����د العجيرب وأمل عباس، 
ومرمي حس����ن ومن السعودية 
غامن بشير وعبد االله احلركان، 
وع����ن تفاصيل املسلس����ل قال 
حاجية في تصريح ل� »األنباء«: 
املسلسل بدوي كوميدي فنتازي 
به اسقاطات سياسية على العديد 
من القضايا االنية، واجسد فيه 
البيئ����ة البدوية الذي  دور ابن 
يذهب الى املين����اء وينال حظه 
التعليم وبعد عودته ألهله  من 
في »مضارب بني قرقاص« يحاول 
تطويرهم وادخال التكنولوجيا 
الى حياتهم ولكنهم  »احلداثه« 
يرفضون ذلك ويقاومون افكاره 
بكل ما اوتوا من قوة، مش����يرا 
الى ان العمل س����يعرض خالل 
ش����هر رمضان املقبل، على قناة 
السعودية االولى وهناك اتفاقات 
جتري لعرضه على قناة »ام بي 

سي« ايضا. 
وعن جديده كش����ف حاجية 
انه بصدد السفر الى مصر بعد 
االنتهاء من تصوير »بني قرقاص« 

متجاورة ف���ي نفس »الفريج« 
تشكل اطياف املجتمع وما بينها 
من محبة وايثار وتعاون ملواجهة 
مصاعب احلياة، واملسلسل من 
انتاج شركة هارموني لالنتاج 
الفني واخراج جمعان الرويعي 
وبطولة كل من: جاسم النبهان، 
اسمهان توفيق، باسمة حمادة، 
زه���رة اخلرجي، م���رام، خالد 
البريك���ي، زينة كرم، اس���امة 
املزيعل، هند البلوشي، لطيفة 
املجرن، عبدالعزيز االس���ود، 

وآخرين. 
عبدالحميد الخطيب  ٭

حاجية: لالس����ف لم يكن هناك 
وقت للتعاون مع طارق في عمله 
اجلدي����د والذي جاء متزامنا مع 
مش����اركتي في »بني قرقاص« 
ولكن دائم����ا اقول العمل مع بو 
محمد له مذاق خاص فهو من ابرز 
فناني الوطن العربي وله بصمات 

واضحة في الساحة الفنية. 
اجلدي���ر بالذك���ر ان الفنان 
انتهى مؤخرا  ش���هاب حاجية 
من تصوير مسلس���ل »شارع 
ت���دور احداثه في  90« والذي 
اطار انساني اجتماعي في 30 
حلقة متناوال قصة اربع اس���ر 

في السعودية وذلك للمشاركة 
في مسلسل »سيت كوم« جديد 
يشارك فيه مع عدد من الفنانن 
املعروفن ومنهم املطرب الشعبي 
س����عد الصغي����ر، كما يس����تعد 
النجم محمد هنيدي  ملش����اركة 
في فيلم س����ينمائي مت االتفاق 
عليه، حيث يباشر تصويره في 
يونيو املقب����ل، متمنيا ان تنال 
االعمال التي يقدمها رضا اجلمهور 
اخلليج����ي والعرب����ي.  وحول 
س����بب ابتعاده وعدم مشاركته 
مع النجم طارق العلي في اجلزء 
الثاني من مسلسل »الفلتة« قال 

طارق العليشهاب حاجية

جديدي »سيت كوم« 
مع الصغير وفيلم 

سينمائي مع هنيدي 
وفي رمضان 
»شارع 90«

منى واصف تكشف سر غيابها عن حارتها 30 عاماً
كشفت الفنانة السورية القديرة 
منى واصف أنها تستعد لبطولة 
مسلسل البيئة الشامية اجلديد 
»ابن الداية« حيث جتس���د دور 
الداية التي خرجت من احلارة قبل 
ثالثن عام���ا، ولكنها تعود إليها 
بعد مقتل كل من زوجها وابنتها، 
وقالت واصف: العمل يتناول فترة 
االستعمار الفرنس���ي لسورية، 
وتدور أحداثه حول سر خروج 
الداية من احلارة قبل ثالثن عاما، 
ومن ثم عودتها إليها مع ابنها الذي 
ينضم إل���ى صفوف الثوار.وعن 
سر حب اجلمهور العربي للدراما 

الشامية قالت واصف، 

حتضر حاليا للمشاركة في 
الثاني من مسلس���ل  اجلزء 
»والدة من اخلاصرة« عن نص 
سامر رضوان، من إخراج رشا 
ش���ربتجي، مؤكدة أن العمل 
س���يحمل مفاج���آت كثيرة 
للجمهور. وكانت واصف قد 
أنهت مؤخرا تصوير مشاهدها 
التاريخ���ي  ف���ي املسلس���ل 
»الصادق« للمخرج س���امي 
جنادي، حيث جس���دت دور 
اجلدة القوية الشخصية التي 
تستمر في احلياة رغم موت 
ابنها حرقا خالل فترة انهيار 

الدولة األموية.

بحس���ب موقع »ام بي سي«: 
صناع الدراما يقدمون الشخصيات 
الش���امية بطريقة جميلة جدا، 
تعكس عالقات احلب واالحترام 
والنخوة والشجاعة، ورفض الظلم 
واالستعمار والقهر، واخلير الذي 
البد له أن ينتص���ر في النهاية، 
فاجلمهور يحب أعم���ال البيئة 
الشامية على نطاق محلي وعربي 
واسع، وقد فوجئت أثناء أسفاري 
إلى كم اجلمهور املتابع لهذه األعمال 
في بالد املغرب، وأنا شخصيا أحب 

هذا النوع من األعمال كثيرا.
م���ن جهة ثانية أش���ارت 
الفنان���ة الس���ورية إلى أنها 

منى واصف

الفنانة السورية أصالة  انهت 
تسجيل اربع اغنيات من ألبومها 
اجلدي����د الذي يض����م 10 اغنيات، 
واملنتظر ان يطرح في االسواق اول 
شهر مايو املقبل. واالغاني التي مت 
تسجيلها هي »كبرتك على سيدك« 
و»أنت بجد جتنن« و»أساس����ي« 
و»س����ابني«. وش����ارك اصالة في 
االلبوم، بحسب موقع »النشرة«، 
املوزعون طارق مدكور وحس����ن 
الش����افعي وأحمد ابراهيم وهادي 
شرارة، وباالشراف والتعاون مع 
شقيقها انس نصري وزوجها طارق 

العريان.

رفض املط����رب إيهاب توفيق 
بطولة فيلم س����ينمائي جديد مت 
ترشيحه لبطولته، بسبب انشغاله 
بالتحضير أللبومه اجلديد املتوقع 
إطالقه خالل الصيف املقبل . وقال 
إيه����اب إن فكرة التمثيل ليس����ت 
مرفوضة بالنسبة له، ولكنه يحب 
عمله كمطرب وال يحب ان يعطله 
عنه شيء آخر، كما أن موضة اجتاه 
املطربن للتمثيل تسببت في عدم 
وجود جدي����د ميكن أن يقدمه من 
خالل عمل فني خاصة فيلم سينما. 
وعن التمثيل في الكليبات املختلفة 
قال ايهاب، حسب صحيفة »املساء« 
املصرية، إنه نوع من األداء يعتمد 
في النهاية على األغنية نفسها وال 
يعتمد على أي مهارات متثيلية لكن 
الوضع يختل����ف عند تقدمي عمل 
فني سواء كان فيلما سينمائيا أو 

مسلسال تلفزيونيا.

أصالة تطلق ألبومها 
اجلديد في مايو

إيهاب توفيق 
يرفض السينما

أصالة

فيفي عبده تكّرم بلباس رياضي

عيد ميالد شذى بفستان فيرا وانغ

أعربت املمثلة فيفي عبده عن فرحتها بتكرمي مجلة »ديرجيست« 
عن دورها في مسلسل »كيد النسا«، والذي عرض في رمضان 
املاضي، واعتذرت عبده للحضور بسبب ظهورها بلباس رياضي 
ال يليق بحفل كبير بسبب مجيئها إلى املناسبة من املطار مباشرة. 
وأوضحت، بحسب موقع »النشرة«، أنها ستعود قريبا للسينما 
بعد اقترابها كثيرا من السيناريو املناسب لعودتها، وأكدت انها 
س����تظهر في رمضان املقبل من خ����الل عملن هما جزء ثان من 

»كيد النسا« و»مولد وصاحبه وغايب«.
ويشارك في بطولة »مولد وصاحبه غايب« إلى جانب الفنانة 
هيف����اء وهبي وفيفي عبده كل من عال غامن وحس����ن حس����ني 

وعزت أبو عوف.
كما يش����ارك في بطولة اجلزء الثاني من »كيد النسا«، إلى 
جان����ب فيفي عبده، املمثلة نبيلة، وأحمد صفوت، بهاء ثروت، 
أينت عامر، أحمد الدمرداش، وس����يغيب عنه احمد بدير واحمد 

خليل بسبب وفاتهما في اجلزء األول.

كعادتها كل عام احتفلت ش���ذى حس���ون بعيد ميالدها 
وسط مجموعة من أصدقائها في مطعم Yazhou في األشرفية 
)بيروت(، وارتدت الفنانة العراقية بحسب ما ذكر موقع »أنا 

زهرة«، فستانا أسود من تصميم فيرا وانغ.
من جهة أخرى تستعد املغنية لدخول االستديو لتسجيل 

أغنية منفردة تطلقها قريبا.
وتسافر بعد ذلك الى دبي للقاء عدد من امللحنن والشعراء، 

وباإلضافة الى التحضير إلحياء بعض احلفالت.

فيفي عبده بلباس رياضي

شذى حسون بفستان فيرا وانغ في عيد ميالدها


