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 محمد الغيطي: سأقاتل سالف فواخرجي 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  أعلن السينارست محمد الغيطي عن استيائه 
الشديد من إعالن الفنانة سالف فواخرجي نيتها 
جتســــيد دور الفنانة بديعــــة مصابني في عمل 
درامــــي جديد، وجاء ذلك بعــــد انتهاء عدد كبير 
من املشاكل التي كانت تالحق مسلسل «الضاحك 
الباكي» للسيناريست محمد الغيطي الذي يحكي 
فيــــه قصة حياة الفنان الراحل جنيب الريحاني 
وكان الغيطي قد أعلن عن املسلســــل منذ عامني 
وقال ان شــــخصية «بديعة مصابني» شخصية 

رئيسية في املسلسل أمام الريحاني.
  وأكد الغيطي انه حذر ســــالف أكثر من مرة 
من االقتراب من شخصية بديعة مصابني حتى 
يعرض عمله ألنها تعد السابقة الثانية لسالف مع 
السيناريست محمد الغيطي بعد أن كتب مسلسال 
عن كليوباترا وقدمه لقطاع اإلنتاج ووجد سالف 

تقدم نفس العمل وأن املسلسل اآلن موجود على 
مكتبه ال يستطيع أن يقدمه.

  وأضاف الغيطي انه لن يسمح بتكرار هذا االمر 
مرة أخرى، وأكد انه سيقاتل من أجل منعها من 
ذلك، وقد أرسل الغيطي شكوى لنقابة الفنانني 
الســــوريني ووزير الثقافة السوري يعلن فيها 
استياءه ويطالب فيها بوجود ميثاق شرف لألعمال 

الفنية وأن كون هناك مراعاة حلقوق اآلخرين.
  وأكد الغيطي فــــي تصريح جلريدة «الفجر» 
انه عندما أعلن عن املسلســــل الذي ســــيتناول 
السيرة الذاتية للفنان الكبير جنيب الريحاني، 
ظهر بعدها أكثر من ٥٠٠ شخص يؤكدون أن هذا 
العمل يخصهم، وأنهم يعملون على هذا املشروع، 
وتعجب الغيطي قائال: ملاذا لم يتذكر أحد جنيب 
الريحانــــي خالل ٦١ عاما علــــى وفاته إال عندما 

 سالف فواخرجيأعلنت أنا عن هذا املسلسل؟ 

 زهرة عرفات 

 تشارك المنصور ومرام «شوية أمل» في البحرين

 الشك والخيانة يهددان زواج زهرة عرفات
علـــى اســـمي، مضيفـــا: القلق 
يولد نوعا من املتعة واإلصرار 
واالجتهاد»، مشيرا إلى أن «العمل 
يقدم صـــورة تالمس املجتمع، 
فالدرامـــا اخلليجية هي األقرب 
إلى مالمســـة الواقع من غيرها 

في أطروحاتها».
البحرينية  الفنانة    وكشفت 
زهرة عرفات، أنها ستقدم في هذا 
العمل دور املرأة الضعيفة على 
غير عادتها من خالل جتســـيد 
شـــخصية «هاجر» التي حتمل 

مجموعة من املتناقضات.
  وأوضحت أن املشاهد سيحار 
في احلكم على الشخصية، أطيبة 
هي أم شريرة، لكنها أعربت عن 
اعتقادها أن هذا التناقض موجود 

في النفس البشرية.
  أما الفنانة مرام ضيفة شرف 
املسلســـل، والتي جتســـد دور 
«حصة»، فنفت تشـــابه دورها 
مع الدور الذي سبق ولعبته في 
مسلسل «زوارة اخلميس» وقالت: 
أحببت هذه الشخصية التي حتمل 
في طياتها جانب الشر، كما أنها 

امرأة سليطة اللسان.
  واضافـــت: أكثر ما مييز هذا 
العمـــل هـــو اإلســـقاطات التي 
يطرحها وتخص مجتمعنا، كما 
أن القصة حقيقية وبعيدة عن 
اخليال، حيث تـــروي بواقعية 
معانـــاة امـــرأة خليجية تلعب 

دورها الفنانة زهرة عرفات. 

احلقبة من الزمن.
القدير  الفنان  ابـــدى    بدوره 
محمد املنصور سعادته الشديدة 
بالتعاون مع فريق العمل وجنومه، 
رغم انه التعـــاون األول له مع 
املخرج العلي وقال: أجســـد في 
املسلسل شخصية «فالح» التي 

حتمل العديد من املفاجآت.
  وبرر شعوره باخلوف بقوله: 
أشعر بالقلق واخلوف عند إقدامي 
على أي عمل جديد، معتبرا أن 
ذلـــك ميثل انعكاســـا للحرص 

عائلة خليجية، فالكاتب في هذا 
العمل أصر على أن يكون واقعيا 

بشكل أكبر.
التي    أما عـــن الصعوبـــات 
يواجههـــا لكونه يتطـــرق إلى 
حقبة لم يعشـــها، فقال العلي: 
ليس من الصعب أن أخرج عمال 
يحكي حقبة لم أعشها، لكن هذه 
األجواء من املمكن االستعانة بها 
من خالل كل ما مت تصويره في 
هذه املرحلـــة، فالبحرين متلك 
األرضية اخلصبة لتناول هذه 

 بدأ فريق عمل «شوية أمل» 
تصوير املشاهد األولى للمسلسل 
البحريني علي  بقيادة مخرجه 
العلي، في أحد البيوت القدمية 
بإحدى قرى مملكـــة البحرين، 
بحضور عدد من جنوم العمل، 
يتقدمهم الفنانون محمد املنصور، 
وزهرة عرفات، ومبارك اخلميس، 
إلى جانب الفنانة مرام التي حتل 

ضيفة شرف.
  وتتناول أحداث املسلســـل 
قضية اخليانة والشـــك بشكل 
عصـــري وجريء، مـــن خالل 
امرأة تخون  إلى قصة  التطرق 
زوجها مع حبيبها القدمي، وتبعات 
هذه اخليانة على أسرتها وعلى 

حياتها.
  وأشار الكاتب حسني املهدي 
مؤلـــف العمـــل، فـــي تصريح 
لــــmbc.net، الى إنه على الرغم 
من احملتوى الشائك للمسلسل، 
فإن العمل يحمل جرعة من األمل 
وقال: حاولـــت من خالل العمل 
«بث األمل في نفوس الناس» من 
خالل اإلشارة إلى أنه بشكل عام 
هناك حلول مرضية، وأنه أحيانا 
علينا أن نتخذ ســـبيل القناعة 

طريقا للوصول.
  من جانبه، أوضح املخرج علي 
العلي حيز الواقعية في العمل، 
القضايا االجتماعية  ومالمسته 
اخلاصة باملواطـــن اخلليجي، 
وقـــال: العمل يجســـد يوميات 

 الفنان القدير محمد املنصور

 مرام في املسلسل 

 رانيا يوسف 

 املنصور ومرام مع عدد من فريق عمل «شوية أمل» 

 رانيا يوسف: مختار لم يتزوج الخادمة
 القاهرة ـ سعيد محمود

  نفت الفنانة رانيا يوسف عقب 
تواجدها بصحبة زوجها املنتج 
النيابة زواج  محمد مختار في 
زوجها عرفيا من خادمتها، مؤكدة 
ان هذا البالغ كيدي وملفق وعلى 
اخلادمة ان تقـــدم عقد زواجها 
العرفي للنيابة ان صح، وقالت 
ان خادمتها جلأت لهذه احليلة 
بعدما اكتشـــفوا اختفاء بعض 

املتعلقات من املنزل.
  وحول تفاصيل البالغ قالت 
رانيا: فوجئنا باستدعاء من نيابة 
قصر النيل باسم زوجي للحضور 
للرد على احملضـــر رقم ٧٦٤٠ 
لسنة ٢٠١٠ إداري قصر النيل، 
وحينما توجهنا الى هناك علمنا 
ان خادمتي رضا عبداللطيف التي 
تبلغ من العمر ٣٢ سنة والتي 
نقلت إقامتها من مدينة ٦ أكتوبر 
الـــى منزلنا بالزمالك تدعي في 
انها تعمل لطرفنا  بالغ رسمي 
كمربية أطفـــال وانها ارتبطت 
انتهت  بعالقة عاطفية بزوجي 
بزواجهمـــا عرفيا وظلت تعمل 
لدينا أكثر من ٧ سنوات وبعدها 
طلبت منه شراء منزل لإلقامة 
فيه معه مبفردهما وتوثيق عقد 
انه تنصل  إال  زواجهما رسميا 
منها وقام بطردها من املنزل حتى 

ال ينكشف أمرهما.
  وأضافت يوسف: ان هذا لم 
يحدث ولن يحدث ألن زوجي إذا 

الشـــرطة لتحرير محضر لها 
بالسرقة اذا لم تقم برد ما سرقته 
إال انها سرعان ما توجهت لقسم 
الشـــرطة وحررت هذا احملضر 
الكيدي ضد زوجها حتى تهرب 
من بالغ السرقة والزال البالغ 

رهن التحقيقات. 

تزوج منها بإرادته كما تدعي لن 
يحتاج الى مماطلة في هذا الوقت 
لتوفير مسكن بأقل اإلمكانيات، 
هذا بخالف انه مقتدر فلن يصعب 

عليه توفير مسكن.
  وأشـــارت الى انها وزوجها 
هددا اخلادمة بالتوجه لقســـم 


