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ميساء مغربي

              عبدالحميد الخطيب
في إطار س���عيها 
لوضع بصم���ة فنية 
متمي���زة م���ن خالل 
الدرام���ا اخلليجي���ة 
النجمة ميساء  تقوم 
الي���وم بدور  مغربي 
»مهرة« الفتاة العاشقة 
الرومانسية احلاملة في 
مسلسل »أوراق احلب« 
ال���ذي تعرض���ه قناة 
أبوظبي األولى حصريا 
خالل هذه الفترة ويحمل 
في طياته مالمح من مدينة 
أبوظب���ي وح���وارا متت 
صياغته بلهجة »ظبيانية« 
خالصة تقدم للمرة األولى 

على الشاشات العربية.
ميس���اء حتدثت عن 
دوره���ا في املسلس���ل 
وعن الرومانسية في 
اخلليجية  الدرام���ا 
ومح���اور أخرى من 

خالل احلوار التالي:
ش��خصية  ع����ن  حدثين����ا 

»مهرة«؟
هي فت���اة إماراتية وحتديدا 
من إمارة أبوظبي، متحررة جدا 
لكنها حري���ة مقننة، كما تتمتع 
بالش���اعرية والرومانسية وهي 
رسامة أيضا، حيث تخوض »مهرة« 
جتربة حب جميلة ولكنها ضعيفة 
بعض الشيء، فهي شخصية من 
السهل املمتنع ولقد أحببتها كثيرا 
مع أني أميل إلى الشخصيات الصعبة 

املعقدة.
ما اجلديد في النص ككل؟

اجلدي���د يكمن في التفاصي���ل احلياتية 

البس���يطة والتركيز على احمللية سواء في 
اللهج���ة، أو اللباس، وكذل���ك في البعد عن 
املبالغة واحلزن والسوداوية، هناك معاناة 
لكنها غير مفتعلة فاملسلسل يحمل في طياته 

عالقات حب رقيقة.
نرى نغمة الرومانس��ية حاضرة في الدراما 
اخلليجي��ة منذ م��دة، فهل يعتبر ذل��ك تقليدا 

للدراما التركية؟
ليس خطأ أن نقتدي بالدراما التركية، 
ولم ال نقلد الش���يء اجليد مبا يناس���بنا، 
أنا أرفض الدراما التركية ألنها تش���ويه 
للمجتمعات العربية، وأعتقد أنها جنحت 
فقط بفضل اللهجة السورية، وملاذا نركض 
وراء الثوب الغربي ونلبسه الثوب احمللي، 
الدراما التركية دخيل���ة على مجتمعاتنا 
ويجب أن نحاربها بطريقتنا وهي ان نقدم 

أعماال تضاهيها وتتناس���ب م���ع عاداتنا 
وتقاليدنا.

هل »أوراق احلب« عمل س��ياحي للترويج 
ألبوظبي أم درامي إنساني؟

هو درامي إنساني اجتماعي ال يخلو من 
مش���اهد خارجية تثري الدراما، واملش���اهد 
اخلارجية ليست مشاهد تسويقية مقحمة 
بل هي مشاهد مبررة دراميا وتثري الصورة 

وتعبر عن األحداث.
ماذا تتوقعني له؟

أتوقع بعد عرض املسلسل أن يكون هناك 
الكثير من األوراق التي ستعاد قراءتها من قبل 
املنتجني ومن قبل الرأي العام، س����يقرأ حس 
العمل بوضوح وسنشعر مبدى حاجتنا ملساحة 
من احلب مبش����اعر صادقة في الدراما بدال من 

احلزن والسوداوية التي تعبنا منها.

ممثل���ة وص���ل »غروره���ا« 
للتمادي على أوامر مخرج عملها 
اليديد الشي اللي خّلى املنتج اللي 
كانت شادة الظهر فيه يطردها من 
العمل.. تستاهلني وزين يسوون 

فيچ!

طرد
چم مذيع تّوهم طالعني ومشوارهم 
الفني م����ا يتعدى الش����هر، رافعني 
خشومهم على الصحافة وملا تتصل 
فيهم يقولون لك شكثر مساحة احلوار 
اللي بتسويه؟ الشرهة مو عليكم.. 

على اللي يبرزكم!

مذيع
قسم الدراما في اإلذاعة صايرة 
حوس���ة فيه، املخرج يشغل ولده 
والفنانة تشغل أخوها والكومبارس 
بطولة وكل واحد يجيب أهله.. كل 
هذا علشان الفلوس الزايدة، اما الفن 
فعليه السالم.. ومنا للمسؤولني!

دراما

تحرش بنيللي كريم 
في 6 أكتوبر 

تأجيل دعوى إيمان 
البحر ضد »صوت القاهرة«

انتهت الفنانات نيللي كرمي 
وبشرى وناهد السباعي اجلمعة 
من تصوير فيلمهن اجلديد 678، 
وكانت آخر املشاهد في مدينة 
اإلنتاج اإلعالمي وشوارع مدينة 

6 أكتوبر.
تدور أحداث الفيلم بحسب 
»ايالف« حول ظاهرة التحرش 
اجلنس���ي التي تتع���رض لها 
الفتيات، وهي ظاهرة أصبحت 
منتش���رة مؤخ���را ف���ي مصر 
واملجتمعات العربية بشكل كبير، 
ويعتبر 678 أول فيلم يناقش 

هذه القضية بشكل مباشر.
يذك���ر ان فيلم 678، بطولة 
نيلل���ي كرمي وبش���رى وناهد 
الس���باعي وأحمد الفيش���اوي 
وباسم سمرة وماجد الكدواني، 
وإنتاج ش���ركة نيوسينشري، 
ومن تأليف وإخراج محمد دياب، 
في أولى جتاربه اإلخراجية، ومن 
املقرر أن يتم عرض الفيلم في 
الربع األخير من العام احلالي، 
وسيش���ارك ف���ي العدي���د من 

املهرجانات السينمائية.

القاهرة ـ سعيد محمود
قررت محكمة مدني ش����مال 
القاهرة تأجيل الدعوى املقامة من 
الفنان إميان البحر درويش ضد 
شركة صوت القاهرة للصوتيات 
الت����ي يطالبها فيها  واملرئيات 
بتعويض قدره 2 مليون جنيه 
نتيجة األضرار املادية واملعنوية 
الت����ي حلقت به بع����د أن قامت 
الغنائي  ألبومه  الشركة بطرح 
»أنا مش طير« في األسواق، ومن 
املقرر ان يتم النظر في الدعوى 

يوم 25 من الشهر اجلاري.
أكد درويش ف����ي دعواه ان 
الش����ركة اضرت به عند طرح 
األلب����وم الغنائي، حيث أغفلت 
اسمه كملحن، حيث أنكرت اجلهد 
الذي بذله ف����ي التلحني، فضال 
عن ان غالف السي دي مصنوع 
من خامات رديئة وهو ما يسيء 

لتاريخه.

نيللي كرمي

من هو رجل األعمال الكويتي 
الذي تزوجته ليلى إسكندر؟

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كشفت جنمة »س���تار اكادميي« ليلى اسكندر انها تزوجت 
االسبوع املاضي من رجل أعمال كويتي تعرفت عليه من خالل 
زميلها في االكادميية بشار الشطي، مؤكدة في حوار مع »الشبكة« 
انها تزوج���ت مدنيا في قبرص منذ ايام وان الزوجني يزمعان 

االقامة في لبنان.
وأضافت ان زوجها سينجز بعض أعماله في الكويت ليعود 
ويس���تقر معها في بيروت، ملمحة الى انهما س���يقيمان حفل 
عش���اء يجمعهما مع أهلها في لبنان، مشيرة الى انها ال حتب 

احلفالت الضخمة.
وأكدت أنها س���ترتدي خالل احلفل ث���وب الزفاف االبيض، 
وفيما لم تذكر ليلى اس���م الزوج نش���ير الى انها كانت تتردد 
خالل الفترة االخيرة بش���كل دائم على الكويت، كما نشير الى 
ان ليلى كانت أج���رت عملية جراحية فقدت على أثرها الكثير 

من وزنها الزائد.

ليلى إسكندر ميساء في مشهد من مسلسل »أوراق احلب«

»مهرة« رومانسية عاشقة في »أوراق الحب«

ميساء: يجب محاربة المسلسالت التركية


