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»ما أصعب الكالم« يدعو اإلنسان للعودة إلى أصالته وفطرته

غازي حسين: صفات »سلمان« تتطابق مع شخصيتي الحقيقية

خالد حسين
يواصل املسلسل اخلليجي 
ال���كالم« تصوير  »ما أصعب 
مش���اهده بني أبوظبي ودبي، 
متهي���دا للع���رض الرمضاني 
احلصري على قناة »أبوظبي 
اإلمارات«، واملسلسل يعد باكورة 
التلفزيونية للمخرج  األعمال 
ياسر الياسري، الذي سبق وقدم 
الكثير م���ن اإلعالنات وأغاني 
الڤيديو كليب مع أشهر الفنانني 
العرب، حيث يعتمد الياسري 
التقنيات السينمائية في تصوير 

عمله الدرامي األول، الذي تطلب 
جهدا ووقتا كبيرين.

شخصية حقيقية

وق���د أكد النج���م القطري، 
غازي حس���ني، أن املسلس���ل 
يدعو اإلنس���ان للع���ودة إلى 
أصالته وفطرته، مشيرا إلى أن 
شخصية »سلمان« التي يلعبها 
في املسلس���ل تتطابق إلى حد 
كبير مع شخصيته احلقيقية 
مب���ا حتمله من مب���ادئ وقيم 

اجتماعية.

من جانبه، اكد منتج املسلسل 
أنور الياسري، على متيز العمل 
وخروجه بالصورة املرجوة، 
أبرزها  نظ���را لعوامل ع���دة، 
التكلف���ة اإلنتاجي���ة العالية، 
والقصة اإلنسانية املؤثرة، التي 
كتبتها وداد الكواري، بالتعاون 
مع محمد احلمادي، وكذلك نخبة 
من النجوم اخلليجيني والعرب، 
من أبرزهم غازي حسني وياسر 
املصري وشهد الياسني وفاطمة 

عبدالرحيم.
وت����دور قص����ة م�سلسل 

»ما أصعب الكالم« بحسب إحدى 
الصحف اخلليجية حول سيف 
وأخ����ته ن����ورا، وه����ما من 
عائلة ميس���ورة، يعي����شان 
معا في قصر كبير، ال مي����لؤه 

عليهما زوج أو زوجة.
ع���انت أخ���ت س���يف من 
صدمات ع����اطف���ية ونفسية 
مت����الحق���ة ع����وجلت منها، 
وجع����ل���ت األخ األص���غ���ر 
يعامله���ا كما ل���و كانت ابنته 

الصغرى.
ويقع سيف في حب فتاة، 

وعندم���ا يتعرف على عائلتها 
يدرك كم هو وحيد رغم ثرائه 
وأعماله ومشاغله، ويقرر سيف 
أن يبحث عن بقايا عائلته، وأن 
يعرف جذوره، وخالل البحث 
يتع���رف على عائلة س���لمان 
بسيطة احلال، حيث يكتشف أن 
لهم حقا في ميراث جدته، وفي 
رحلة البحث عن اجلذور تنشأ 
النفوس  قصص حب وتتبدل 
من الثروة وتتبادل العائلتان 
املراكز ما بني متواضع احلال 

وثري.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عل����ى صعيد أعماله الفنية قرر س����لطان 
الرومانسية عبداهلل الرويشد تصوير أغنية 
»مجنونها« مع املخرج اللبناني وليد ناصيف 
من ألبومه األخير، كما أجنز تسجيل غناء مقدمة 
املسلسل الرمضاني اجلديد »ليلة عيد« للفنانة 
القديرة حياة الفهد التي أصرت على أن يغني 
الرويش����د بالتحديد مقدمة مسلسلها كونها 
منتجة العمل، خصوصا انهما سبق ان تعاونا 
معا من قبل، واملقدمة من كلمات الشاعر ساهر 
وأحلان عبداهلل القعود، أما أبطال العمل فهم، 
الى جانب أم سوزان، أمل عبدالكرمي وعبداإلمام 
عبداهلل وقحطان القحطاني، من اإلمارات أحمد 
اجلسمي، ومن العراق سلمى سالم وآخرون، 

وسيعرض املسلسل على تلفزيون الوطن و»ام 
بي سي« وعدة محطات أخرى.

من جانب آخر سجل الرويشد في بيروت 
حلقة من برنامج »ستار صغار« الذي تعرضه 
قناة أبوظبي وأيضا كان الرويشد التقى خالل 
تواجده في بيروت مالك شركة روتانا االمير 
وليد بن طالل على هامش وجود هذا األخير في 
لبنان الفتتاح فندق ال� »فور سيسون«، حيث 
كان االمير التقى عددا من فناني »روتانا« في 
بيروت وهم جنوى كرم وجورج وسوف وإليسا 
وفارس كرم ذلك بحض����ور رئيس »روتانا« 
س����الم الهندي. يذكر ان سلطان الرومانسية 
عبداهلل الرويشد س����يحيي حفال في بيروت 

في فندق الفينيسيا 26 اجلاري.

غازي حسني سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشدمشهد من مسلسل »منيرة«

بعد افتتاحه الـ »فور سيسون«

الرويشد »مجنونها« في بيروت

مي تؤجل »العتبة الحمرا« إلى عيد الفطر
القاهرة ـ سعيد محمود

تستعد مي كس����اب لتصوير أغنية 
النهاية ملسلسلها اجلديد »العتبة احلمرا« 
الذي تخوض من خالله جتربة البطولة 
املطلقة للمرة األولى، ومن املقرر عرضه 
ف����ي رمضان املقبل حصري����ا على قناة 

»احلياة«.
مي قالت: أغنية النهاية تضم جميع 
األبطال، وس����يتم تصويرها في منطقة 
زراعية، واألغنية عبارة عن رسالة نوجهها 
للجمهور تلخص محت����وى العمل، مي 
قررت تأجيل موعد طرح ألبومها اجلديد 
الذي يضم أغنيات املسلسل الى موسم 
عيد الفطر. واضافت: من الصعب طرح 
األلبوم في رمضان، بسبب حالة الكساد 
التي تسيطر على سوق الكاسيت، كما 
انتهت مؤخرا من تسجيل 7 أغنيات سيتم 
تقدميها خالل األحداث، وضمت 3 أغنيات 
أخرى يتم اختيارها حاليا بعناية شديدة 
حتى تطرح ألبوما متكامال يعوض فترة 

مي كسابغيابها عن الساحة الغنائية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تعقد الفنانة ميريام فارس عند الس����اعة 
الثالثة م����ن بعد ظهر اليوم مؤمترا صحافيا 
في فندق املتروبوليتان في بيروت للكشف 
عن تعاقدها مع قناة »القاهرة والناس« لتقدمي 

الفوازير الرمضانية.
وكان فريق إعداد الفوازير الرمضانية التي 
ستقدمها الفنانة ميريام فارس قد عقد جلسات 
عديدة لالنتهاء من كتابة موضوعات احللقات، 
وعلمت »األنباء« ان ميريام ستقدم في الفوازير 
رقصات مختلفة من دول مختلفة وعلى املشاهد 

حتديد اسم الرقصة وبلدها، وتتضمن الفقرات 
الباقية أسئلة عن ممثلني وشخصيات بارزة من 
األفالم واملسلسالت القدمية، وسيتم تصوير 
الفوازير في بيروت في اس����تديوهات »باك« 
التابعة للمؤسس����ة اللبنانية لإلرسال حيث 

سيعتمد على الفريق التقني للشركة.
وتدور مفاوضات بحسب معلومات خاصة 
ب� »األنباء« لم تسفر حتى الساعة عن نتيجة 
مؤكدة بني »ال بي سي« و»القاهرة والناس« 
ملعرفة ما إذا كان سيتم عرض الفوازير أيضا 

على شاشة »ال بي سي«.

مؤتمر فوازير ميريام فارس اليوم


