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ملسلسل »االسباط« بعد ان عجزت 
الشركة املنتجة للعمل عن دفع مبلغ 
300 الف دوالر مس���تحقة عليها 

نظير خدمات انتاجية. 
ويعتبر املغرب من اهم الدول 
في العالم التي جتري على اراضيها 
عمليات تصوير اهم االفالم االجنبية 
العربية،  التاريخية  واملسلسالت 
وكانت الشركة الكويتية املنتجة 
للعمل الذي يتناول س���يرة حياة 
حفيدي الرسول االكرم محمد ژ 
قد جلأت الى التصوير في املغرب 
بعد ان فشلت في احلصول على 
رخصة تصوير في سورية وعدة 
دول عربية اخرى، وقوبل املسلسل 
برفض من قبل جهات اس���المية 

اخرى سنية وشيعية، خاصة ان 
العمل يتحدث عن فترة حرجة من 
التاريخ االسالمي شهدت انقسام 
االمة، كما شهدت صراعا مازالت 
آثاره حتى اليوم، االمر الذي قد يقف 
عائقا امام عرضه في الفضائيات 

العربية.
 يشار الى ان العمل من انتاج 
ش���ركة رواج لالنتاج الفني التي 
يتولى ادارتها محمد العنزي الذي 
سبق لها انتاج مسلسل خالد بن 
الوليد بجزأيه االول والثاني، اما 
التأليف فهو للكاتب محمد اليساري 
واالخ���راج لالردن���ي عبدالباري 
ابواخلير، ويش���ارك ف���ي العمل 
فنانون من دول عربية مختلفة، 

  ÿ حيث يؤدي شخصية احلسن
الفنان االردني محمد املجالي، اما 
احلس���ن ÿ فيقدم شخصيته 
الغويري،  املمثل االردني خال���د 
بينما سيؤدي دور معاوية بن ابي 
سفيان املمثل السوري رشيد عساف 
ويشارك في العمل محمد القباني 
ونادية عودة من االردن وطلحت 
حمدي من سورية وبيير داغر من 
الدراما  لبنان وغيرهم من جنوم 
العربية، فيما انسحب عدد كبير 
من النجوم السورين بعد ظهور 
دع���وات ال حتبذ اطالقا امتام هذا 
املشروع، ومن النجوم املنسحبن 
الفنان س���امر املصري الذي كان 

.ÿ مرشحا لدور احلسن

دمشق ـ هدى العبود
قالت مصادر مقربة من انتاج 
مسلسل »االسباط« الذي يتحدث عن 
حياة احلسن واحلسن رضي اهلل 
عنهما ان تصوير العمل انتقل من 
املغرب الى مصر نتيجة اسباب عدة 
منها أسباب مالية واخرى تتعلق 

بارتباطات الفنانن.
وبحس���ب مصادر، ف���إن نقل 
التصوي���ر من املغ���رب يعود الى 
القانون املغرب���ي اجلديد اخلاص 
بالسينما والتلفزيون والتصوير 
على االراضي املغربية والذي يهدف 
ال���ى انتقاء االعمال الس���ينمائية 
والتلفزيونية التي يتم تصويرها 
هناك حت���ى ال تس���تهلك املواقع 
اجلغرافي���ة والتاريخي���ة بعد ان 
اصبحت املغرب مكانا استراتيجيا 
مطلوبا ومفضال لدى شركات االنتاج 
العاملية لتصوير االفالم السينمائية 
املهمة مث���ل انديانا جونز ومملكة 
اجلنة وغيرهما، لذلك اشترطت هيئة 
الس���ينما باملغرب ضرورة دراسة 
العمل او املسلسل التلفزيوني الذي 
التصوير  يتقدم بطل���ب تصريح 
ودراسة امليزانية املخصصة للعمل 
ومدى الفائدة التي تعود على املغرب 
من العمل. وكانت السلطات املغربية 
املسؤولة عن التصوير السينمائي 
والتلفزيوني على اراضي اململكة قد 
قامت باحلجز على معدات التصوير 

»أهل الراية« ينتظر موافقة »لميس«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
لم حتسم املمثلة التركية توبا بوكيستون 
موضوع مش���اركتها في اجل���زء الثاني من 
مسلسل »أهل الراية« حيث كان من املفترض 
ان تعطي موافقتها أو رفضها للعمل بحسب 
معلومات خاصة ل� »األنباء« مطلع العام 2010، 
لكنها أجلت بت املسألة لبضعة أيام، حتى 
تتأكد من إمكان التنس���يق مع أعمال تركية 
اتفقت على أداء أدوار فيها. مش���اهد املمثلة 
التركية ال تتجاوز 51 مش���هدا في املسلسل 
السوري، اذ ستجسد دورا ثانويا، وستقف 
أمام السلطان أبواحلسن الذي سيجسد دوره 

النجم السوري عباس النوري.
وتردد ان املمثلة س���تطلب من الشركة 
املنتجة أجرا يزي���د على الرقم الذي يطلبه 
النجوم السوريون )ال يزيد على 23 ألف دوالر( 
ومن املمكن ان يصل أجر املمثلة التركية الى 
100 ألف دوالر، لكن ينتظر ان تقرر املمثلة 

املشاركة ليتم التداول في األجر.
وكان املخرج السوري سيف الدين السبيعي 
يتولى إخراج اجلزء الثاني من املسلسل وهو 

كان وراء اقتراح األسماء التركية للمشاركة 
في العمل، وقد أعرب عن نيته في التعاون 
م���ع املمثلة توبا بوكيس���تون املعروفة في 

الوطن العربي باسم »مليس«.
يذكر ان النص يحتوي على ثالث شخصيات 
تركية، سيتم االتفاق مع توبا، ثم مع ممثلن 
يقوم���ان بدور أبويه���ا، وليس ضروريا ان 
يكونا معروفن عربي���ا. وقد فّضل املخرج 
ان يس���تقدم ممثلن أتراكا يتحدثون لغتهم 
األصلية ليمنحوا احلدث بعدا واقعيا خاصة 

ان هناك مشاهد عن األتراك في العمل.
وكانت الشركة املنتجة للعمل تركت نص 
املسلسل الشامي وأرسلت للنجمة التركية 
حلقات عدة، هكذا قرأت توبا النص ومجموعة 
من احللقات ثم أرجأت املوضوع لكي يحسم 

في األيام القليلة القادمة.
وفي حال موافق���ة النجمة التركية على 
العمل في املسلسل، ستجسد دورها بلغتها 
األم وس���تترجم حواراتها الى العربية ألنه 
س���يكون صعبا تلقينه���ا العربية في فترة 

وجيزة.

»MBC« بعد األداء الرائع الذي قدمنه في حلقاته التي تبث على الـ

»أيام السراب« نقلة نوعية لفرقة »مسك« بالتمثيل

سامر املصري محمد العنزي

تصوير »األسباط« في مصر بداًل من المغرب
مزيد من المشاكل تعترض العمل

هاني شاكر 
في » علمني أسباب الفرح «

القاهرة ـ سعيد محمود
يستعد املطرب هاني ش���اكر خالل األيام القليلة املقبلة 
لتصوير أغنيتن، األولى منها بعنوان »علمني أسباب الفرح« 
من توزيع محمد مصطفى وإخراج ساندرا نشأت، وذلك في 
ثاني تعاون يجمع بينهما بعد غياب استمر عدة سنوات منذ 
تقدميهما لكليب »لو بتح���ب حقيقي«.  أما األغنية الثانية 
فبعنوان »لو ماليش غيرك« من توزيع عادل عايش ويخرجها 
اللبناني وليد ناصيف من كلمات نبيل خلف، وأحلان وليد 
سعد. األغنيتان من إنتاج شركة أرابيكا ميوزيك، وقد حققتا 
جناحا كبيرا بعد إذاعتهما في العديد من اإلذاعات، ومن املقرر 

ضم األغنيتن الى ألبوم هاني شاكر اجلديد.

توبا بوكيستون )مليس(

تركي اليوسف ومسك في »أيام السراب«

فرقة مسك الكويتية

مفرح الشمري
الذي  مسلسل »أيام السراب« 
يعرض حاليا على قناة MBC يعتبر 
أول مسلسل Soap Opera سعودي � 
عربي ممتد احللقات، حصد اعجاب 
الكثير من املش����اهدين، فرغم انه 
جم����ع العديد من جنوم »الصف« 
األول ف����ي اخللي����ج وبقية الدول 
العربية إال انه من الواضح انه قد 
قدم مجموع����ة كبيرة متميزة من 

النجوم اجلدد في عالم الدراما.
برزت فرقة »مسك« الكويتية في 
هذا العمل كأول عمل درامي تشارك 
فيه جنمات الفرقة معا )مسك وشهد 
وشوق( وبالتالي يبدو ان النجاح 
املتميز الذي حتقق لهن في »أيام 
السراب« سينقلهن الى االحتراف 
في مجال التمثيل بعد األداء الرائع 
الذي قدمنه في حلقات املسلسل 
الذي حقق نسبة مشاهدة عالية من 
جمهور الشاشة في جميع أقطار 
الدول العربية لتحقق »الصدف« 
اجلهة املنتجة للمسلسل خطوة 
ريادية جدي����دة ومتميزة بعد ان 
انتاج  حصلت على األسبقية في 
أول عمل درامي من هذه النوعية 
 Soap« من األعمال وهي مسلسالت
Opera« التي لم يجارها في حتقيق 
هذا األمر الدول التي تعرف على انها 
الرائدة في مجال الدراما العربية 
مثل مصر وسورية ولبنان والتي 
س����بقت مبراحل زمني����ة متقدمة 

الدراما السعودية.

قضايا األسرة

»أيام السراب« يالمس قضايا 
األسرة، فمن صراع اجليل األول 
تبدأ مجم����ل الصراع����ات الى ان 
تطرق أبواب اجليل الثاني لتغرز 
مخالبها بشراسة في حياة الشباب 
والشابات، فتدخل بعمق الى مكامن 
اخلطورة في حياتهم، األمر الذي 
يؤدي الى تفاقم مشكالتهم، وبالتالي 
الكثي����ر من االش����كاليات  تظهر 
احلياتي����ة الت����ي يتعرضون لها 
بسبب فقدانهم للروابط املشتركة 

مع اجليل السابق.
املسلس����ل يقدم رؤية شديدة 
اخلصوصية لهذا الواقع، وبالتالي 
التي  يكشف للمش����اهد األخطار 

تواج����ه هذه الفئ����ة وبالتالي من 
املمكن ان يتحولوا الى صور سلبية 
في مجتمعهم وقبل ذلك بن أفراد 
أسرهم حتى وان كانوا ميتهنون 
أعماال إنسانية كالدور الذي يقدمه 
الفنان تركي اليوسف حيث يؤدي 
دور الطبيب سامي الذي ميارس 
أساليب غير أخالقية مع مرضاه 
ويظهر اجلانب غير السوي ملهنة 
الطب والتي من املفترض ان تكون 
إنسانية قبل أي أمر آخر، ومصدر 
ازع����اج ملن حوله، فهو يحاول ان 
ميارس سطوته على أفراد أسرته 
في ظل غياب دور األب، فهو يظهر 
الصور السلبية لإلنسان االجتماعي 
الذي من املفترض ان يكون كفرد 

مؤثر وايجابي بن أفراد أسرته.

نخبة من النجوم

يشارك في العمل نخبة كبيرة 
م����ن جن����وم الدراما الس����عودية 
واخلليجية، باإلضافة الى عدد من 
جنوم الدراما العربية مثل تركي 
اليوسف وماجد العبيد وقحطان 
القحطاني ومشعل املطيري وفرقة 
مس����ك الكويتية وفخرية خميس 
وهدى اخلطيب وإبراهيم الزدجالي 
وزه����رة عرفات وزهور حس����ن 
ومونيا وناجية الربيع وآخرين.

يذكر ان مالمح فكرة مسلسل 
»أيام السراب« بدأت بسرية تامة 
قبل نحو أربع سنوات في مخيلة 
حسن عسيري وشرع على الفور في 
تنفيذها وهي الفترة التي استغرقها 
التحضير للعم����ل ومنها جتهيز 
مجموعة ورشة كتابة وإعداد درامي 
مكونة من مجموعة من املؤلفن هم 
طالب الدوس ورانيا بيطار ونور 
شكش����كلي ومعصومة املطاوعة 
وأتبع تلك املرحلة إنشاء ورشة 
أخرى للتطوي����ر الدرامي مكونة 
من عمر الديني ومازن طه وعلي 
األعرج وفؤاد حميرة وعلي سالم 
ومن حسن عسيري نفسه فيما قام 
بتنفيذ املعاجلة الدرامية واإلعداد 
احمللي خالد الب����در وفريق عمله 
يتكون من 200 شخص و5 مخرجن 
يرأسهم املخرج سائد بشير الهواري 
عملوا على خمس كاميرات مختلفة 

في عدة أماكن في الوقت نفسه.


