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مشهد من املسلسل »بعد سقوط املبنى على ساكنيه« املنتج رزاق املوسوي

»األنباء« تنفرد بنشر صوره األولى

الموسوي: »بعد السقوط« يرصد حياة البشر خالل 24 ساعة
مفرح الشمري

املنتج رزاق املوسوي   أكد 
انه يح����رص في األعمال التي 
تنتجها شركته »جلوبل جلف 
ميديا« على ان حتمل بني طياتها 
قصصا لها معان حتى يستفيد 
منها املشاهد حني عرضها على 
الشاشة لتكون له عبرة وعظة 

من تقلبات الزمن.

شهرة واسعة

وأضاف املوسوي في تصريح 
ل� »األنب����اء«: إنتاج����ي »بعد 
السقوط« جاء من هذا املنطلق 
بعد ان عرض املؤلف غس����ان 
زكريا علي قصته وأعجبت بها 
وليس كما يقال انني انتجته 
الس����وريني  املنتجني  الحتدى 
البارعني في مثل هذه األعمال 
التي حتاكي اإلنس����ان العربي 
حيث حققت تلك األعمال شهرة 
واسعة عند املشاهدين ألنهم 
وجدوا فيها متنفسا لهمومهم 

اليومية التي يعيشونها.

حياة البشر

وبخصوص فكرة املسلسل 
الذي يصّور حاليا بدمشق ذكر 
املوسوي انه يسلط الضوء على 
معاناة حياة بشر خالل 24 ساعة 
بعد ان ينهار عليهم مبنى مؤلف 

وائل شرف، أمل عرفة، باسم 
ياخور، صفاء س����لطان، علي 
كرمي، مظهر احلكيم، قاس����م 
ملحو وآخرين. وشكر املاكيير 
جمال كرميي على جهوده في 
ابراز هذا العمل من خالل ملساته 
الفنانني خاصة  على وج����وه 
بعد سقوط املبنى حيث كانت 
مطابقة للواقع وهذا ما أعطى 
املخرج سامر برقاوي األريحية 
في استكمال تصوير املشاهد 
دون مشاكل. كما شكر مصممة 
األزياء أمل مخلوف على أزيائها 
الرائعة التي وجدت ترحيبا من 
جميع املشاركني في املسلسل 
أزياء األحياء  لتماش����يها مع 

الشعبية الدمشقية.

قنوات فضائية

وعن عرض املسلس����ل في 
القنوات الفضائية في ش����هر 
رمضان املقبل قال: لدينا عدة 
ع����روض من عدد من القنوات 
لعرض املسلسل على شاشاتها 
خالل شهر رمضان املقبل ولكن 
حتى هذه اللحظ����ة لم نحدد 
التي ستعرضه خاصة  القناة 
انن����ي أفضل عرضه على عدة 
قنوات وليس قناة واحدة ألنني 
أريد أن يشاهده أكبر عدد من 

املشاهدين.

ان����ه يعتب����ر التج��ربة األولى 
لش����ركة جلوبل ج����لف ميديا 
في انتاج مسلسل سوري مكتمل 
العناصر وأمتنى ان تنال هذه 
التجرب����ة النجاح ف����ي عيون 

املشاهدين.

نجوم سورية

ولم يخف املوسوي التكاليف 
املادية الباهظة لتصوير العمل 
موضحا انه ال يسعى للربح من 
خالله بقدر ما يريد ان يقدم عمال 
دراميا يشار إليه بالبنان خاصة 
انه يشارك فيه نخبة من جنوم 
سورية مثل عبداملنعم عمايري، 

من عدة طوابق ليتعرف املشاهد 
على قصصهم وكيفية معيشتهم 
من خالل تقنية »الفالش باك« في 
الوقت الذي يقوم الدفاع املدني 
بإنقاذهم وهم حتت أنقاض ذلك 
املبنى الذي كان يحتضن أجمل 
ذكرياتهم، وقال: العمل يقع في 
30 حلق����ة ويتصدى إلخراجه 
سامر برقاوي الذي قطع شوطا 
كبيرا في تصوير مشاهده التي 
احتاجت للعديد من التحضيرات 
حتى تكون بالصورة املطلوبة 
حني عرضها على الشاشة وذلك 
بفضل تكاتف اجلميع إليصال 
الفكرة الرئيسية للعمل خاصة 

باسم ياخور مذهول من االنهيار

»نبض« ماتيلدا 
على »المستقبل«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ينطل���ق الي���وم اخلميس 
برنام���ج سياس���ي اجتماعي 
جديد بعنوان »نبض« تقدمه 
اإلعالمية ماتيل���دا فرج اهلل. 
والبرنامج أسبوعي، مدته ساعة 
واحدة، يعرض كل خميس عند 
التاسعة مساء بتوقيت بيروت 
حيث يستضيف في االستديو 
ضيف���ني معني���ني مبوضوع 
احللقة متناقضني في رؤيتهما 
للمسألة املطروحة ومعاجلتها. 
يتضمن أيضا تقريرا أساسيا 
ومداخالت مباشرة من خارج 

االستديو.
وتؤكد اإلعالمية ماتيلدا فرج 
اهلل، التي حتتضن ثماني عشرة 
سنة من اخلبرة التلفزيونية، 
االذاعي���ة والصحافي���ة، أن 
البرنامج »نبضو قوي« وأن 
امللفات التي ستطرحها تعكس 
قضايا آنية تهم الناس وتشغل 

بالهم.
الى أن االنتقال  و تش���ير 
الى محطة أخبار املس���تقبل 
أتى استكماال ملسيرتها املهنية 
وستسعى من خالله الضافة 
نكهتها اخلاصة على برنامجها 
اجلديد، نكهة اعتاد عليها من 

يتابعها.
وتضيف ان »نبض« برنامج 
سريع ومباشر، بعيد عن اإلطالة 
وامللل، يناقش انشغاالت الناس 
السياسية واالجتماعية بأسلوب 
ش���ائق ويبحث ع���ن إجابات 
مقتضب���ة ووافية قادرة على 
جذب املش���اهد، جس نبضه، 
وتقدمي منط إعالمي معاصر: 

ناجح وجذاب.
يذك���ر ان احللق���ة األولى 
البرامج  س���تتناول موضوع 
واألخبار وعم���وم التغطيات 
احمللية وملاذا تطغى السياسة 
على اجلزء األكبر من البرامج 
ونشرات األخبار والصحف. 
وهل تعكس أولويات القنوات 
حقيقة اهتمامات الرأي العام.

ماتيلدا فرج اهلل


