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اعتبرته منافسًا قويًا في شهر رمضان

إيمان القصيبي: دوري في »نور عيني« مفاجأة للجمهور
مفرح الشمري

أعربت الفنانة السعودية إميان القصيبي عن 
سعادتها ملشاركتها في مسلسل »نور عيني« 
وقالت ان هذا العمل يعد من األعمال الدرامية 
الكبيرة ليس على مستوى اخلليج فقط وإمنا 
على مستوى الوطن العربي كله، ملا يحمله من 
أبعاد تهم كل الفئات والطبقات خصوصا أنه 
يقدم منوذجا جديدا على مستوى هذه الصناعة 
من حيث املواضيع املطروحة فيه وكذلك من 
حيث اإلمكانيات مشيدة في الوقت نفسه مبا 
قدمه مسرح الس���ام للعمل من دعم إنتاجي 

غير مسبوق.
واعتبرت أن دورها فيه يعد دورا محوريا في 

االحداث وكل مشهد قدمته يحمل داللة مهمة 
في الصراع الدرامي الذي سيكون 

مثيرا للغاية مشيرة إلى أنها 
ستظهر من خاله في دور 

مغاير ع���ن دورها في 
مسلسل األصيل.

إنني  وأضافت 
أجسد دور بشاير 
صديق���ة ن���ور 
تعيش  الت���ي 
معها جتاربها 
احلياة  ف���ي 
وتقترب منها 
جي���دا ه���ي 
وعب���داهلل، 
تظهر  لكنها 
أكثر  بش���كل 
جدي���ة وأكثر 
نضج���ا وقوة 

م���ا  وكثي���را 
النصيحة  تقدم 

إليها  احلقيقي���ة 
لكن األحداث تتطور 

ويكون هناك كام آخر 
بعد أن تفقد نور بصرها 

وتتعرض للكثير من املشاكل 
مشددة على أن كل كلمة مكتوبة 

في نص نور عيني تعبر بشكل كبير 
عن الكثير من املشاكل.

وقالت القصيبي اشعر بتفاؤل كبير جتاه 
هذا العمل الذي س���يكون له صدى قوي عند 
عرضه خال رمضان املقبل ألنه قيمة درامية 

قوية ويشرف الدراما الكويتية واخلليجية.
وعن تعاونها الدائم مع مسرح السام خال 
السنوات األخيرة أكدت أن الدور دائما هو من 

ينادي املمثل، لكن تبقى هناك أشياء مهمة جدا 
في مسرح السام أهمها انه منظومة ومؤسسة 
إنتاجية فنية تس���ير بشكل جيد، السيما انه 
يش���رف عليها ويديرها فن���ان معروف وهو 
عبدالعزيز املسلم والذي يدرك متاما إمكانيات 
من يعملون معه ويقدرهم، كذلك يعرف جيدا 
قيمة ما يقدمه للجمهور من قيم مهمة في كل 
أعماله والدليل استمراره وتألقه بشكل دائم.

وأضافت أن املسلم هو من يطلق عليه مسمى 
املنتج ألن أوصاف املنتج أصبحت مهمة في ظل 
ما يقدم في الساحة الفنية متمنية أن يحظى 
»نور عيني« مبتابعة جماهيرية توازي اجلهد 
الذي بذل فيه من قبل كل املشاركني الذين كانوا 

جميعا جنوما فوق العادة.
اجلدير بالذكر أن مسلسل نور 
عيني شارك في تأليفه أربعة 
مؤلفني ه���م عبدالعزيز 
املسلم، فاطمة الصولة 
والفنان األردني علي 
الفريج والش���اعر 
العل���ي  س���امي 
ويخرجه احمد 
البيلي وتدور 
بني  أحداث���ه 
ي���ت  لك����و ا
وجبال األلب 
في سويسرا 
ويشارك فيه 
حش���د كبير 
م���ن النجوم 
الفنان  بينهم 
القدير منصور 
املنصور، احمد 
الصالح، جاسم 
النبهان، عبدالعزيز 
حس���ني  املس���لم، 
املنصور، زينة كرم، 
عبدالعزيز احلداد، سلمى 
سالم، شهاب جوهر، شوق، 
منى شداد ومحمد الوادي، نادية 
العاصي وإميان القصيبي وغيرهم.

ويحكي املسلسل قصة فتاة جميلة من أسرة 
ثرية تدير ثروة تقدر مبايني الدوالرات تنتقي 
شابا من اجل أن يكون زوجها لكنه يتخلى عنها 
بعدما تتعرض حلادث وتصبح مكفوفة البصر 
لتواجه بعد ذلك مصاعب كثيرة وتقع في قصة 
حب أخرى من نوع مختلف، هذا باإلضافة إلى 

بعض اخلطوط الدرامية األخرى.

اميان القصيبي مع عبدالعزيز املسلم

اميان مع املخرج احمد البيلي

أحمد عز

أحمد عز »قلقاسة في وكالة ناسا«
القاهرة ـ سعيد محمود

بعد جناح مسلسله اإلذاعي 
الذي قدمه ف����ي رمضان 2008، 
يستعد الفنان الشاب أحمد عز 
التجربة، واملشاركة في  لتكرار 
الدراما اإلذاعية لرمضان 2009، 
مبسلس����ل إذاعي جديد بعنوان 

»قلقاسة في وكالة ناسا«.
تدور أحداث »قلقاسة في وكالة 
ناسا« حول »حس����ن قلقاسة« 
الذي يقوم بدوره أحمد عز، وهو 
مدرس فيزياء مثقف ومحب للعلم 
ومهتم بعلوم الفضاء والطبيعة 
الذي  املريخ،  الصخرية لسطح 
يجري أبحاثا على حجر غريب 
يكتشف أنه من الصحراء الغربية 
في مصر، وتصل هذه األبحاث الى 
وكالة »ناسا الفضائية«، حسب 

مجلة »روتانا«.
يشارك في بطولة »قلقاسة 
في وكالة ناسا« إميان العاصي، 
في ثان����ي تع����اون بينهما بعد 
فيل����م »مس����جون ترانزيت«، 
وعايدة رياض وسعيد طرابيك 
ونادين سابا، وهو تأليف محمود 

النبراوي وإخراج عبداملقصود 
محمد.

»قلقاس����ة في وكالة ناسا« 
سيكون املسلسل االذاعي الثاني 
الحمد عز، الذي قدم في رمضان 
2008 مسلس����ا إذاعيا بعنوان 
»السندباد عماد« مع زينة وصاح 
عبداهلل ونادين س����ابا وإخراج 

حسني ابراهيم.
ومن ناحي����ة أخرى يعرض 
حاليا لعز بدور العرض حاليا 
الذي يشاركه  فيلم »بدل فاقد« 
بطولته منة شلبي ورشا مهدي 
ومحمد لطفي وقصة وسنياريو 
وحوار محمد دياب وإخراج أحمد 

عاء الديب.
كما يصور حاليا مسلس����ا 
تلفزيونيا بعنوان »األدهم« قصة 
وائل عبداهلل سيناريو وحوار 
محمود البزاوي، ويش����ارك في 
العاصي ومحمد  بطولته اميان 
لطف����ي وهبة مج����دي وصاح 
عبداهلل ونهال عنبر ورش����وان 
توفيق، وم����ن اخ����راج محمد 

النجار.


