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العمل يتناول الصراع بين الطبقتين الغنية والفقيرة

أحمد إيراج.. »متلف الروح« في رمضان
شاركن في ورشة فنية وعبرن عن سعادتهن بأصداء »أيام السراب«

»مسك« في هوليوود بـ 250 ألف دوالر سنويًا
عبدالحميد الخطيب

عب���رت عضوات 
فرق���ة مس���ك ع���ن 
س���عادتهن باألصداء 
الواس���عة والنجاح 
الكبير الذي يحصده 
املسلسل االجتماعي 
»ايام الس���راب« منذ 
عرض اولى حلقاته 
على شاش���ة »ام بي 
سي« وقلن ان العمل 
يعتبر س���ابقة فنية 
العرب���ى  بالوط���ن 
خصوص���ا انه يضم 
نحو 180 من أملع جنوم 
الف���ن ويتك���ون من 
200 حلقة على غرار 
املسلسالت املكسيكية 
حيث قمن بالتصوير 
ملدة س���بعة ش���هور 
الفرقة  وكان نصيب 
الفا وخمسمائة مشهد، 
واشرن الى انهن يقرأن 

حاليا بع���ض النصوص العمال فنية درامية وفيلم س���ينمائي، كما 
انتهني من تس���جيل معظم اغاني ألبومهن اجلديد واملتوقع صدوره 

الفترة املقبلة.
من جانب آخر انهت عضوات الفرقة »مس���ك وشوق وشهد« اولى 
دوراتهن الفنية في ورش���ة عمل في كلي���ة نيويورك االكادميية فرع 

ابوظبي والتي يقع مقرها الرئيسي في هوليوود.
وعن مشاركتهن في الورشة قلن ان هيئة ابوظبي للثقافة والتراث 
التي يترأسها الشيخ س���لطان بن طحنون آل نهيان قامت بدعوتهن 
للمشاركة في الورشة )قس���م متثيل(، ووجهن شكرهن الى مديرها 
العام محمد خلف املزروعي ومنس���ق الورشة حمد املزروعي اللذين 
قاما بتوفير كل سبل الراحة وبشكل حرفي ومستوى عال في الضيافة 
والكرم والتعاون والتواصل والتنسيق لكل املشاركني في الورشة.  

واضفن ان الورش���ة هي االولى من سلس���لة ورشات فنية مقبلة 
ستمتد الى 4 سنوات حيث ستقام الدورات في عدة دول مختلفة مثل 

أميركا وفرنسا وهونغ كونغ وغيرهما.
 يذكر انه بعد انتهاء الورشة الفنية منحت شهادة تخرج ومكافأة 
لعضوات الفرقة والدارسني تقديرا لهم، كما حضر مراسم التخرج العديد 
من الفنانني واالعالميني من دولة االمارات العربية املتحدة ودول اخلليج 
ودول عربية مثل مصر وسورية ولبنان واالردن والعراق وتقدر تكلفة 

الدراسة لكل مشارك في الورش ب� 250 ألف دوالر سنويا.

عبدالحميد الخطيب
عاد الفنان احمد إيراج قادما من مملكة البحرين بعد 
انتهائه من تصوير مسلسله اجلديد »متلف الروح« 
الذي قام بكتابته الكاتب مهدي الصايغ وقام بإخراجه 
املخرج البحريني املبدع احمد يعقوب املقله وانتجه 
املركز العربي لإلنتاج الفني للمنتج واإلعالمي الكويتي 

جاسم الغريب لصالح محطة »ام بي سي«.
وعن مش����اركته في املسلس����ل قال إيراج: ال أريد 
ان احرق فكرة العمل لكني س����أكتفي بذكر اخلطوط 
العريضة حتى يتشوق املشاهدون لرؤيته في شهر 
رمضان املقبل فمسلس����ل »متلف الروح« يعود بنا 
الى الزم����ن القدمي أي في فترة الس����بعينيات حيث 
كانت احلياة االجتماعية أكثر بس����اطة وكان احلب 
آن����ذاك ذا جرعة عالية وعفة نقية أكثر مما يبدو في 

زماننا هذا.
وأضاف: العمل ال يخلو م����ن الصراع األزلي بني 
الطبقت����ني الغنية والفقيرة ال����ذي كان ومازال يهدم 
الكثير من العالقات اإلنس����انية ومتتد االحداث من 

السبعينيات حتى األلفني.
جدير بالذكر ان العمل يقوم ببطولته بجانب ايراج 
كال من عبداحملسن النمر وزهرة عرفات وهيفاء حسني 
وفاطمة احلوسني وأنور احمد وعبداهلل ملك وحسن 
محمد وابتس����ام العطاوي وعلي الغرير وكوكبة من 

جنوم الساحة الفنية في مملكة البحرين.
كما يشهد العمل عودة الفنان القطري القدير غامن 
السليطي.. بشكل جديد ومختلف عن كل ما قدمه في 
الس����ابق وهذا سيكون مفاجأة العمل، العمل يقع في 
30 حلقة، وس����يعرض في شهر رمضان املقبل على 

قناة »ام بي سي«. 

أحمد ايراج 

..في مشهد من مسلسل »متلف الروح« فرقة مسك

الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان


