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مطربة »وع����دت« احد 32
الشعراء بإنها راح تتعاون 
مع����اه بعدم����ا أل����ح عليها 
صاحبنا ما صدق خبر اّذاها 
باالتصاالت لدرجة انها غيرت 

ارقامها.. اهلل يعينچ!

اتصاالت
مقدمة برام���ج بعد ما 
»عاه���دت« فري���ق عملها 
بااللتزام هاالي���ام قاعدة 
تتفلسف وايد على املشاهد 
علشان تبني له انها مثقفة.. 

احلمد هلل والشكر!

فلسفة
»مغ���رورة«  ممثل���ة 
ابتلش فيها مخرج عملها 
اليديد بعد ما تفخت ويهها 
 وصار شكلها غريب ويفكر 
عنه���ا  يس���تغني   ان���ه 

»اهلل يشفي«!

غريب

يسرا مرشحة للملكة »نازلي« رغم األزمة
القاهرة ـ سعيد محمود

ضم���ن س���ياق س���يطرة 
مسلسالت السيرة الذاتية على 
األعمال الدرامية تدخل س���يرة 
امللكة نازلي في هذه السلسلة 
من األعمال، ولكن يبدو ان امللكة 
أزمة بني شركات  أثارت  نازلي 
االنت���اج والكتاب حيث حتاول 
كل ش���ركة ان تف���وز بها، ففي 
وقت سابق صرح حسام شعبان 
مدير شركة »كنج توت« لالنتاج 
الفني بأن الشركة قررت حتويل 
قصة »البرنسيسة واألفندي« 
للكاتب صالح عيسى الى مسلسل 
تلفزيوني، يكتبه الكاتب مصطفى 
محرم، وفي الوقت نفس���ه قرر 
املنتج اسماعيل كتكت االتفاق مع 
املؤلفة راوية راشد على حتويل 
كتابها الذي صدر العام املاضي، 
»نازل���ي.. ملكة في املنفى« الى 
مسلسل يحمل نفس اسم الكتاب، 
وأسند كتكت اخراج املسلسل 
الى املخرج السوري محمد زهير 
رجب، مخرج مسلس���ل »ليلى 
مراد«. والطري���ف في األمر ان 
الفنانة يسرا مرشحة للعملني اال 

انها لم تعط جوابا حتى اآلن.
وأخيرا صرح املؤلف مصطفى 
محرم بأنه قام بتسجيل العمل 
في الشهر العقاري حتى يحفظ 
لنفسه السبق. األمر الذي أثار 
حفيظ���ة الكاتبة راوية راش���د 
التصريحات  واعتبرت ان هذه 
هي محاولة لقطع الطريق عليها 
لعدم تصوير مسلس���لها الذي 
يدور حول نفس الشخصية من 
إنتاج إس���ماعيل كتكت. حيث 
صرحت قائلة إن الشخصيات 
التاريخية ملك للجميع وأنا لست 
غاضبة من ان يقوم أحد بالكتابة 
عن أي شخصية لكن املهم هو 
الذي سيتم انتاجه بالفعل والذي 
سيعجب اجلمهور هذا هو الفارق، 
أنا كمؤلفة تطرقت ملوضوعات 
وقضايا لم يتطرق إليها أحد من 
خالل البحث والتقصي بنفسي 
دون االستناد الى كتب أو مصادر 
معلومات أخرى. وصرحت بأنها 
قامت بتسجيل السيناريو في 8 
نوفمبر سنة 2008 وهو مسلسل 
من 33 حلقة انتهت من كتابته 

يسرامنذ عام.

اعتذر عن المشاركة في »باب الحارة 5«

نضال سيجري: »سفر الحجارة« فشل وسعيد لنجاح الخاني
دمشق ـ هدى العبود

رأى الفنان السوري نضال 
سيجري ان املخرج يوسف رزق 
حمل طفله الصغير س���ليمان 
اكثر مما يحتمله عندما اسند 
له دورا رئيس���يا في مسلسل 
»سفر اجلارة«. وقال سيجري 
ل�»األنباء« ان اي  في تصريح 
طفل يعيش في احد املخيمات 
كان س���يقدم  الفلس���طينية 
الش���خصية بشكل افضل النه 
اللهج���ة ويعيش واقع  يتقن 
املخيمات، واقر بأنه املسلسل 
لم يلق املتابعة جماهيريا ومر 
الكرام خالل املوس���م  م���رور 
الرمضاني الفائت، مما ادى الى 

نشوب خالف بني املخرج يوسف رزق وكاتب العمل هاني 
السعدي حيث اتهم الثاني االول بتشويه النص ومحاولة 

ابراز ابنه على حساب العمل.
واكد سيجري انه اعتذر عن العمل مع املخرج بسام املال 
بسبب انشغاله وعدم تقاطع مسلسل »باب احلارة« معه فكريا، 

مشيرا الى ان املال هو صاحب 
فضل عليه وخصوصا في اعمال 
مثل »العبابيد، قناديل رمضان، 
اخلوالي« وغيرها، واوضح ان 
الفنان مصطفى اخلاني جنح في 
كل االدوار التي اداها علما انه 
سبق ان اعتذر سيجري عن اداء 
دور »جحدر« الذي قدمه اخلاني 

في مسلسل »الزير سالم«.
واوضح سيجري ان تغيير 
بعض املنازل في اجلزء الثاني 
من مسلسل »ضيعة ضايعة« 
يع���ود الى محاول���ة اصحاب 
البيوت استغالل وابتزاز محبي 
املسلسل بعد الشعبية الكبيرة 
والرواج الذي عرفه العمل. واقر 
الفنان السوري بأن مسلسل »ضيعة ضايعة« هو ابن شرعي 
ملسلسل »بقعة ضوء« حيث س���بق ان اخرج الليث حجو 
»مخ���رج ضيعة ضايعة« احد اجزاء بقعة ضوء كما اعتمد 
بش���كل او بآخر على نظام اللوحات وشارك بطاله ياخور 

وسيجري في عدد من اجزائه.

نضال سيجري

أكد أنه بصدد تصوير مسلسل من 120 حلقة بمشاركة نجوم الخليج

المسلم: » نور عيني« على شاشة الـ »mbc« الشهر المقبل

املسلم مع زينة كرم في مشهد من مسلسل »نور عيني«

.. ومع املخرج البيلي أحمد

النجم عبدالعزيز المسلم

            مفرح الشمري
عب����ر النج����م عبدالعزيز املس����لم 
ل�»األنب����اء« ع����ن س����عادته بتجاوب 
املشاهدين مع أحداث مسلسله االجتماعي 
»نور عيني« الذي يعرض حاليا حصريا 
عبر شاشة تلفزيون »الوطن« مؤكدا ان 
هذا التجاوب الكبير حمل مسرح السالم 
املسؤولية ملواصلة مسيرته في تقدمي 
دراما حتترم عقلية املشاهد من خالل 
قضايا واقعية يس����لط عليها الضوء 

اليجاد احللول املناسبة لها.

120 حلقة

وأك���د أن���ه بصدد 
تصوي���ر مسلس���ل 
احداثه ت���دور بني 

نيويورك وسان 
فرانسسكو وسويس���را باالضافة الى الكويت مكون من 

120 حلقة ويشارك فيه معظم جنوم اخلليج.
واضاف قائال: ال اري���د احلديث عن قصة 

املسلسل أو حتى من يش���ارك فيه حتى 
تتبلور فكرته النهائية خاصة بعد 

النجاح الكبير الذي حققه »نور 
عيني« هذه االيام والذي كان 
من املف���روض عرضه في 

شهر رمضان املاضي اال 
ان »كل تأخيرة فيها 

خيرة« مثل ما يقولون الن عدم عرضه جاء ملصلحته حتى يتابعه القاصي والداني 
عبر شاشة »الوطن« التي تتمتع بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة متميزة.

متابعة األعمال

واشار الى انه حريص على وضع ملساته على جميع النصوص التي يقدمها 
»مسرح السالم« تلفزيونيا من اجل ان يتابع اعماله جميع افراد االسرة، مشيرا 

الى ان هذا االمر هو نهج »مسرح السالم« الذي لم ولن يتغير مهما يحدث.
وقال املس���لم انه س���عيد بتفاعل القن���وات الفضائية مع مسلس���له »نور 
 عيني« الذي كتبه كل من فاطمة الصولة وعلي الفريج وس���امي العلي وتسابق 
تلك القنوات على ش���رائه، مش���يرا الى انه سيعرض الش���هر املقبل على قناة 
 mbc ومن ثم يعرضه التلفزيون الس���عودي، موضح���ا ان هذا التفاعل يحمله 
مسؤولية كبيرة في احملافظة على مستوى االعمال الدرامية التي ينتجها »مسرح 
الس���الم« الذي ال يهتم بالتكاليف كثيرا وذلك الميانه بالرسالة التي 
يقدمها للمش���اهد اخلليجي والعربي الذي اصبح يفرق اآلن بني 
الدراما احلقيقية واملصطنعة التي في اغلب االحيان تأتي غير 

منسجمة مع عادات وتقاليد الشعوب العربية. 
اجلدير بالذكر ان مسلس���ل »ن���ور عيني« الذي اخرجه 
البيلي احمد جسد ش���خوصه كل من الفنان القدير أحمد 
الصالح، منصور املنصور، جاس���م النبهان، عبدالعزيز 
املسلم، زينة كرم، حسني املنصور، عبدالعزيز احلداد، 
منى شداد، سلمى س���الم، عبداإلمام عبداهلل، فاطمة 

س���الم باالضافة الى ع���دد من املمثلني 
الذين تعاون معهم  االجانب 
»مسرح السالم« في هذا العمل 
االجتماعي الذي سيترجم الى 
اللغة االجنليزية في الفترة 

املقبلة.


