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 عبدالمحسن النمر: فّضلت 
الهروب إلى األعمال التاريخية 

  على ركوب موجة اإلسفاف

 فاتن حمامة: يجب عرض نماذج محترمة 
في األفالم حتى ال تكون صورة مصر «مزبلة»   

الفنان عبداحملســـن   عّبر 
النمر عن سعادته باملشاركة 
في مسلسل «سماء ثانية» حيث 
قال: أجسد في العمل دورا جديدا 
بالنسبة لي، وأنا كنت مرشحا 
لدور آخر مشاهده اكثر لكنني 
اخترت شـــخصية «نادر» مع 
ان مشاهدها قليلة، ألنها كانت 
أقرب الى قلبي، ملمحا الى انه 
يقرأ بعض النصوص، ومازال 
هذا العمل حتت القراءة اضافة 

الى عمل آخر في الكويت.
  وعن التنوع بني التراجيديا 
والتاريخي قال النمر في حديث 

مـــع «ايالف»: البد ان يكون املمثل قـــادرا على خوض العديد من 
التجارب الفنية املتنوعة، فأنا عرضت علي أعمال كثيرة ومتنوعة، 
لكن املفاضلة لدي في القيمة التي يقدمها هذا النص، ألنه من بني 
األعمال التي قدمت خالل العام املاضي لم أجد نصا يســـتحق ان 
يكون عبداحملسن النمر جزءا منه، لذلك عندما عرض علي العمل 
التاريخي وجدته بعيدا عن االســـفاف الذي قدم من خالل األعمال 
األخرى التي متثل موجة من االسفاف، وأنا رفضت ان أكون جزءا 
من هذه املوجة، فهناك عنف وافتعال لألحداث، حتى الرومانسية 
التي قدمت كانت مفتعلة، لذلك فضّلت الهروب للعمل التاريخي. 

 في تعليق من الفنانة الكبيرة 
فاتن حمامة على ظاهرة انتشار 
الســــلوك العدواني لدى الناس 
نقله الصحافي احمد املسلماني 
من خالل برنامج «الطبعة األولى» 
قالت فيه: ان الزحام الشديد هو 
سبب انتشار السلوك العدواني 
وحل أزمة السلوك في مصر تبدأ 

بحل أزمة الزحام.
  وأشارت حمامة الى أنه ال مانع 
التي تتحدث  من وجود األفالم 
عن العشوائيات واجلرمية ولكن 
على أن تقدم أفالم ايضا تعرض 
مناذج محترمة ومشرفة حتى ال 

تكون صورة مصر في اخلارج «مزبلة».
  أما بالنسبة لسرقة لوحة اخلشخاش الشهيرة فقالت: ان سرقتها 
كوميديا ســــوداء ألن ســــرقة اللوحات في اخلارج تستغرق دراسات 
وأبحاثا وحتتاج لعصابات عبقرية لتنفيذها لكن في مصر األمر اسهل 

بكثير فالسارق دخل وأخذ اللوحة واختفى.
 

 عبدالحميد الخطيب
املتميز  املخــــرج    اســــتطاع 
محمد دحام الشمري ان يكّون 
لنفسه قاعدة جماهيرية عريضة 
من خــــالل اعمــــال تخلط بني 
الرومانسية واالكشن وبطريقة 
تصويــــر يعتقــــد البعض انها 
غريبة على مجتمعاتنا الشرقية، 
فشكل ظاهرة تستحق املتابعة 

في كل عمل درامي يقدمه.
  فما بني النجاح الكبير الذي 
حظي به مسلسل «ساهر الليل» 
الذي عرض على شاشة تلفزيون 
«الوطن» في شهر رمضان املاضي 
وبني النقد الذي صوب سهامه 
على العديد من النقاط االخراجية 
العمل،  نــــص  وبعض مناطق 
عاد لنا محمــــد دحام ليضعنا 

تغلب على هذا االمر باستخدامه 
رؤية اخراجية واضحة تبرز 
بواقعيــــة حقائق املشــــكالت 
التي تتناولها احداث املسلسل 
دون أي «روتــــوش» قد تؤثر 
على شكل املشهد الدرامي فبدا 
املمثلــــون متقنــــني الدوارهم 
واقنعونا بأدوارهم وعشــــنا 
مع كل شخصية وكأنها بالفعل 
موجودة معنا، ومنهم الوجهان 
اجلديــــدان ليلى احمد ومحمد 
صفر واللذين استحوذا على 
النسبة الكبرى من االشادات.  
مــــن جانب آخر بــــرع الكاتب 
الشاب جاســــم اجلليطي في 
ان ينقلنا بأسلوب مرن ما بني 
القضايا املطروحة بعيدا عن أي 
اسفاف وابتذال، حيث اعتمد منذ 

امام جدل وحيرة جديدين من 
خالل رائعة درامية يقدمها على 
شاشـــــــة «ام بي ســــي» وهي 
مسلســــل «تو النهــــار» والذي 
خطته انامل كويتية شــــبابية 
لنقل واقع يعيشــــه العديد من 
افراد املجتمع، مثل مشــــكالت 
العقم واهمال الزوجة للزوج وما 
يترتب على ذلك من بحث الزوج 
عن العالقــــات الغرامية وكذلك 
الطالق وعالقــــة االباء باالبناء 
وما يترتب على هذه املعامالت 
االنســــانية من جناح وفشــــل 
في اســــتعراض مبطن لتأثير 
هذه املشــــكالت على استقرار 
أي مجتمــــع او زعزعته.فقدم 
لنا شخصية ابو غامن «جاسم 
النبهان» الذي يدخل في دوامة 

مستمرة مع ابنائه بحكم فارق 
السن بينه وبينهم والختالف 
ثقافاتـــه عنهم ما يـــؤدي الى 
صعوبة في سيطرته عليهم، 
وايضا شخصية فيصل «محمد 

الرشيد» الذي يهتم بالعالقات 
الغرامية نظرا الهمال زوجته 

له.
  وعلى الرغم من بطء االحداث 
في بعض املشاهد اال ان دحام 

احللقات االولى على احلوارات 
اجلريئة النظيفة والتي تشابه 
الواقع الى اقصى درجة ما اعطى 
للعمــــل مصداقية واشــــعرنا 
كمشاهدين بقرب شخصيات 
العمل. وما ساعد اكثر على بروز 
«تو النهار» هو تطعيم املسلسل 
بقصص حب مختلفة وهذا ما 
يحتاجه املشاهد املتعطش الى 

الرومانسية.
  يذكــــر ان مسلســــل «تــــو 
النهــــار» من بطولة: جاســــم 
النبهان، فاطمة احلوسني، هيا 
عبدالسالم، عبداهللا بوشهري، 
صمود، فؤاد علي ومجموعة 
من النجوم ومن تأليف جاسم 
اجلطيلي وإخراج محمد دحام 

الشمري. 

 «الجامعة» أول مسلسل عربي تعرضه قناة 
  «إم بي سي ٤» المتخصصة في الدراما األجنبية

 كمال الشناوي: مرضي لم يبعدني 
  عن الصالة.. وأدعو اهللا بحسن الخاتمة

 منير عاد للقاهرة 
بعد جراحة 

ناجحة بألمانيا

 محمد فؤاد: قاطعت حفالت رأس السنة
   حدادًا على والدتي

 الدراما العربية في ٢٠١٠.. زيادة اإلنتاج 
المشترك وتراجع اإلنتاج الحكومي

 د.ب.أ: خلص التقرير السنوي 
ملركز الدراسات والبحوث التابع 
العرب ألعمال  املنتجني  إلحتاد 
التلفزيون إلى أن عام ٢٠١٠ شهد 
أكثر من أعوام سابقة زوال الكثير 
من احلواجز بني صناع الدراما 
العربية الذيـــن قدموا منوذجا 

القطرية  مهما لتجاوز احلدود 
بني الدول.

  ونص التقرير على أن االنتاج 
اخلليجي كان األبرز في جتاوز 
احلدود بني األقطار حيث ضمت 
أغلب املسلسالت عناصر من دول 
عربية عدة سواء في التمثيل أو 

اإلخراج أو الكتابة أو اإلنتاج كما 
سجلت الكوادر الفنية العربية 
حضـــورا واضحا فـــي الدراما 
املصرية وهو ما مثل خطوة على 
طريق التكامل الدرامي العربي 
خاصة أن اجلمهور الذي تخاطبه 

تلك الدراما جمهور واحد.

 القاهرة ــ د.ب.أ: تعاقدت شبكة تلفزيون الشرق 
األوســـط «إم بي سي» على العرض اخلليجي األول 
للمسلسل املصري «اجلامعة» الذي يعد أول مسلسل 
عربي يعرض على قناتها «إم بي سي ٤» املتخصصة 
في عـــرض الدراما األميركية والتركية، وقال املنتج 
واملخرج املصري عمرو قورة ان الشـــبكـــة تبــــدأ 
١٤ اجلـــاري في عرض احللقة األولى من املسلســـل 
بواقع حلقة أسبوعية على غرار عرض املسلسالت 
األميركية الشـــهيرة، مشيرا إلى أن طبيعة األحداث 
تسمح بهذا ألن كل حلقة مليئة باألحداث واخليوط 

املتشابكة رغم اإليقاع السريع.
  وأضاف قورة أن املسلســـل الذي أنتجته شركة 
«الكرمة» يقدم ألول مرة جنوما جددا من ثالث دول 
عربية هي مصر ولبنان والسعودية ويدخل باملشاهدين 
العرب إلى حرم جامعة خاصة مقرها القاهرة ليتعرفوا 
عن قرب على ما يدور داخل اجلامعات العربية من 
أحداث تعكس حالة الشباب باستخدام قوالب درامية 

جديدة جتعل العمل ممتعا للمشاهد.
  ويجّسد أدوار البطولة ستة ممثلني من الوجوه 
اجلديدة هم السعوديان عبد العزيز املليفي وريهام 
كابلي واللبنانية كارمن بصيبص واملصريون أحمد 
اجلندي ونادية خيري وأسامة جاويش ويشاركهم 
مجموعة من املمثلني احملترفني بينهم اللبنانية تقال 
شمعون والسعودي فهد الغزولي واملصريون رمزي 

لينر وناهد السباعي ومنى هال. 

 أكد الفنان كمال الشــــناوي انه راض بقضاء اهللا، بعد ان داهمته 
امراض الشيخوخة، خاصة القلب والضغط، حيث بلغ من العمر ٨٨ 
عاما، إال أنه اكد ان محنة مرضه لم تبعده عن االلتزام بالصالة، داعيا 

اهللا ان يحسن خامتته بأعمال اخلير.
  واضاف في حديث ملوقع «ام.بي.ســــي.نت» أنه لم يقم بإجراء اية 
عمليات جراحية في الفترة االخيرة، مشــــيرا الى رفضه العالج على 
نفقــــة الدولة في محنته املرضية، قائال مســــتورة واحلمد هللا، واكد 
الشناوي ان صوته مبحوح، وتأثر كثيرا بنزالت البرد والسعال احلاد 
في الفترة األخيرة. وان هناك عددا من الفنانني ســــألوا عنه واطمأنوا 
علــــى صحته بالهاتف، من بينهم نادية لطفــــي، ونبيلة عبيد، وعمر 

احلريري، ونهال عنبر.

الفنان محمد منير   عاد 
إلى مصر بعد إجراء جراحة 
أملانيا ونقل  فـــي  خطيرة 
برنامـــج «الطبعة األولى»  
الـــذي يعرض علـــى قناه 
درمي الفضائية عودة الفنان 
الكبير كما قدم التهنئة له 

بالشفاء.
  وقـــال الصحافي أحمد 
الفنان  املسلماني نقال عن 
محمد منير انه يحمد اهللا 
كثيرا على جناته وشفائه 
ألن العملية اجلراحية كانت 
خطيرة وعلى درجة عالية 

من الدقة.

 أوضح الفنان املصري محمد فؤاد انه قاطع حفالت رأس الســــنة 
هذا العام حدادا على وفاة والدته، مشــــددا على انه بدأ الغناء بشكل 

طبيعي بعد اجرائه جراحة في األحبال الصوتية.
  وأشــــار فؤاد الى انه عاش فترة عصيبة مــــن التردد إلجراء هذه 

اجلراحة وخوفه على صوته اال انه اطمأن من األطباء وأجراها.
  وعن حالته اآلن قال لصحيفة «روز اليوسف» املصرية: احلمد هللا 
أشعر بتحســــن كبير، وبدأت في التحدث بشكل كبير بعد ان منعني 
األطباء من الكالم ملدة ٣ أيام، وبعد املدة حتســــن صوتي، وبدأت في 
الكالم والغناء بشــــكل طبيعي. وأوضح ان ســــبب اجرائه اجلراحة 
يعود ملعاناته منذ اكثر من شهرين من زوائد حلمية في احلنجرة، ما 
يستدعي التنظيف، ولكنه كان يشعر بقلق من اجراء هذه اجلراحة، 

ولكن األطباء طمأنوه لنتيجتها. 

 كارول سماحة: أتوقع هجومًا فظيعًا 
على مسلسل «الشحرورة»

 زيناتي قدسية يؤدي دور ياسر عرفات 
في مسلسل «في حضرة الغياب»

 تبدأ كارول ســـماحة تصوير اول مشـــاهد املسلسل ١٥ 
اجلاري، وطالت االنتقادات التي وجهت الى العمل الشـــكل 
الذي ستظهر فيه كارول سماحة لتجسيد دور الفنانة صباح، 
والذي تؤكد كارول انها راضية عنه متاما، قائلة: لست بحاجة 
الى ان اشبهها ١٠٠٪، وبرأي سماحة ان ما قدمناه في الشكل 
كاف، ويبقى التركيز اآلن على فريق العمل وعلى االداء الذي 

سيحكم عليه اجلمهور.
  ولم تتوقف االنتقادات عند الشكل فقط، امنا طالت ايضا 
الســـيناريو، واعربت ابنة اخت صباح عن عدم رضاها عما 
يتضمنه، الفتة الى انه ال يتطابق مع قصة الصبوحة احلقيقية، 
اال ان كارول سماحة ترى ان كثيرين ممن يحيطون بالصبوحة 
ال يرغبون في نقل القصص احللـــوة اليها، ويروي العمل 
قصة حياة اسطورة الفن العربي بكل مراحل النجاح والفراق 

واحلب وااللم . 

 أ.ف.پ: يؤدي املمثل الفلسطيني زيناتي قدسية دور ياسر 
عرفات في مسلسل «في حضرة الغياب» الذي يتناول سيرة 

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.
  وقال قدسية ان عرفات ضيف شرف في املسلسل، حيث 
يبدأ حضوره من احللقة العشرين وحتى الثامنة والعشرين، 
وزمنيا يبدأ في الظهور من العام ١٩٧٣، ويستمر حتى العام 
١٩٨٨، إثر كتابة وثيقة االستقالل، مشيرًا الى ان عدد املشاهد 
ال يتجاوز اخلمســـة عشـــر مشـــهدا، تدور كلها بني عرفات 
ودرويش، عدا مشـــهد يدور بني عرفات والقائد الفلسطيني 

ماجد أبوشرار.
  ولدى سؤاله عن املشهد األكثر تأثيرا بني املشاهد املكتوبة 
لياســـر عرفات قال إنه مشـــهد زفاف درويش، حيث يذهب 
عرفات الى العرس ويصر على ان يوصل العروسني بنفسه 

الى الفندق.

 مشهد من مسلسل «تو النهار»

 مطـــرب «فصل» علـــى احد 
متعهديـــن احلفالت بعدما خلى 
فقرته آخر فقرة في حفل غنائي 
خاص بدولة خليجية لدرجة انه 
اتخذ قرار ما يبي يشتغل معاه 

مرة ثانية.. أحسن! 

انــــه وصل   ممثــــل يعتقد 
ملستوى عال جدا ما يقبل احد 
ينتقده في تصوير مشــــاهده 
مع انه مشــــواره الفني ينعد 
على االصابع.. ذبحونا اشباه 

املمثلني!

 نقد قرار
 مخرج برنامج «الليلة عندنا 
ســــهرة» مرات يحــــرج مذيعينه 
بقطعاته عليهم وهم مندمجني مع 
اغاني البرنامج النادرة، لدرجة انهم 
يتلعثمون وما يعرفون يرقعون 

االمور.. ومنا للمسؤولني!

 إحراج

 «نهار» الجطيلي
«mbc» مشرق على الـ   

 دحام وضع المشاهد أمام جدل وحيرة جديدين رغم بطء األحداث

 فاتن حمامة 

 كارول سماحة 

 عبداحملسن النمر 


