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 الزميل عبداحلميد اخلطيب مع راشد البنعلي مدير العالقات العامة باملهرجان

 جانب من حضور اطالق «جنوم» في «فالجيو» 

 مخرج سوري: النوري يتصدى 
للعالقات احملرمة بـ «العشق احلرام»

 داليا البحيري «بأمر احلب» 
  تخفض أجرها

 كشف املخرج السوري تامر إسحاقـ  مخرج مسلسل «العشق 
احلرام»ـ  الذي يستعد حاليا للبدء في تصويره، عن مشاركة الفنان 

عباس النوري في العمل، حيث يجسد دور أستاذ جامعي.
  وفي حني أكد أن املسلســــل يســــعى لالقتراب من اخلطوط 
احلمراء في املجتمع لكن دون جتاوزها، فإنه أشار إلى عدم وجود 
تشابه مع املسلسل التركي «العشق املمنوع» وأن املصادفة كانت 
وراء تشــــابه عنواني العملني، وقال إسحاق في تصريح ملوقع 
mbc.net: ال نتطرق بشــــكل مباشر في العمل إلى العالقات بني 
احملارم، لكنــــه أكد أن العمل قد يتطرق إلى روح تلك العالقات 
والدخول فيها بشــــكل غير مباشــــر برؤية درامية ال تخلو من 

اجلرأة.
  ويجســــد النجم السوري عباس النوري دور أستاذ جامعي 
في كلية العمارة بجامعة دمشــــق يقع في مشــــاكل من العيار 
الثقيل، مبشاركة باسل اخلياط، وقصي خولي، ونادين اخلوري، 

وآخرين.
  يذكر ان «العشق احلرام» يبدأ الشهر املقبل وهو من تأليف 

تامر إسحاق، وبطرس بشار. 

 أعربــــت الفنانة داليا البحيري عــــن أمنيتها في عودة 
االستقرار للشارع املصري مرة اخرى، حتى تعود احلياة 
لطبيعتها مبصــــر، أمتنى أن أبدأ في تصوير مسلســــلي 
اجلديد «بأمر احلب» خالل االيــــام املقبلة، ولكننا ننتظر 
مزيدا من االستقرار حتى نستطيع البدء، ألن هناك العديد 
من املشــــاهد اخلارجية التي تتطلب تصويرا في الشارع 

واألماكن العامة.
  وأوضحــــت: اختلط على البعض اننــــي بصدد دخول 
مسلســــلني هما «أحالم مشبوهة» و«بأمر احلب» ولكنني 
أريد أن أوضح ان العملني هما مسلسل واحد، ولكن االسم 
األول كان ضمن األسماء املقترحة، الى ان قمنا باالستقرار 

على االسم الثاني.
  وتابعــــت: حرصا مني على املســــاهمة في عودة عجلة 
اإلنتاج الفني مرة اخرى، قررت التنازل عن ٣٥٪ من أجري، 
وليس ٤٠٪ـ  كما ردد البعضـ  ورغم ذلك فمصير املسلسل 

لم يتحدد حتى اآلن.
 ٭  القاهرة ـ سعيد محمود  

 عباس النوري

 «جنوم» حبكة خيالية انطلقت من «دار الفنون» في الدوحة
البهلوانية واخلدع التي تدربت 
عليها بشـــكل جيد إلى جانب 

عروض الباليه املائي.
 ٭  الدوحة ـ عبدالحميد الخطيب

األنثيـــان ســـابرينا والبونيا 
بترحيب واســـع من اجلمهور 
الذي حضر عروضهم، والتي 
تتضمن سلسلة من احلركات 

االول عروضا مبهرة جلمهور 
مهرجان قطر البحري في الدورة 
الثانية وقد حظي ذكرا الفقعات 
مونيـــك وســـتيبا والفقمتان 

«أسرار البحر» الذي حاز اعجاب 
اجلميع.

أربـــع فقمات    وقـــد قدمت 
زائرة من سيبيريا مساء امس 

من ماضي قطر لتثقيف الطفل، 
وقال: من املهم ان نوعي اجليل 
اجلديد بأهمية ثقافة البلد. وهذا 
ما يفعله كتاب جنوم، وهو ما 
دفع اللجنـــة املنظمة ملهرجان 
قطر البحري وبسرور االنضمام 
الى ناديـــن وايريك في اخراج 
هذا الكتاب الى احلياة، ومتنى 

البنعلي كل النجاح للكتاب.
  وينتظـــر ان تطلق اللجنة 
املنظمة ملهرجان قطر البحري 
في وقت الحق من الشهر اجلاري 
كتابا جديدا لألطفال بالتعاون مع 
بلومزبيري مؤسسة قطر للنشر، 
بعنوان «حمدا وفسيكرة» يحكي 
قصة السندريال مرة أخرى مع 

اضافة نكهة من البحر واملنطقة 
للحكاية.

  يذكر ان مهرجان قطر البحري 
يعد حدثا ســـنويا يرتكز على 
التعليمية والثقافية  األنشطة 
واألنشـــطة املائية، كما يهدف 
الى تشـــجيع التراث القطري 
واالحتفـــال به، ويقـــوم هذا 
املهرجان على ٥ أركان رئيسية، 
وهي: الثقافة والتعليم والبيئة 
والرياضة والترفيه، وعن طريق 
انخراط املشاركني في النشاطات 
املختلفة من شتى هذه األركان 

اخلمسة.
الى    كما يســـعى املهرجان 
نشر الوعي إزاء التراث البحري 
الغني الذي تتمتع به دولة قطر، 
وقد افتتح وسط حضور فني 
وإعالمي وديبلوماســـي كبير 
وقدم في حفل افتتاحه أوبريت 

الكبير   اســـتمرارا للنجاح 
لألنشـــطة الفنيـــة والثقافية 
املصاحبة ملهرجان قطر البحري 
اللجنة  الثانية أطلقت  الدورة 
املنظمـــة للمهرجان بالتعاون 
مع «دار الفنون» رائعة «رائعة 
جنـــوم» مبجمـــع «فالجيو» 
بالدوحة في مسعى جاد لنشر 
التراث البحري القطري، وهو 
كتاب مستوحى من تراث قطر 
البحري قصص: صيد اللؤلؤ، 
واملالحة الشراعية التاريخية مع 
حبكة خيالية وأهم الفنون التي 
صاحبـــت البحارة في رحالت 

الغوص.
البنعلي مدير    وشهد راشد 

العالقـــات العامـــة واالتصال 
مبهرجان قطـــر البحري حفل 
اطالق «جنوم» لألطفال وسط 
مشـــاركة واســـعة، وقال: من 
ذكريات الطفولة احللوة التي 
ال متحى من ذاكرة معظم الناس 
هي قراءة الوالدين قصصا للطفل 
وقت النوم، فالقراءة للطفل هي 
من أحـــب الذكريات على قلب 
الوالدين اللذين يشاهدان طفلهما 
يكبر أمام أعينهما، ولكن الكتاب 
يجب ان يكون جيدا ومناسبا 
للطفل، وهذا ما يتميز به كتاب 
جنوم، وذكر البنعلي: ان اجلمع 
بني اخليال والتاريخ هو أفضل 
طريقة جلذب اهتمام الطفل كما 

انه مصدر متعة وثقافة له.
  ولفت البنعلي الى ان كتاب 
«جنوم» يحتوي على عناصر 
اخليال الى جانب رسائل مهمة 

 سوسن أرشيد فتاة فقيرة في «الراية»
 أكدت الفنانة السورية سوســـن أرشيد أنها اآلن جتسد 
شخصية «إميان» في مسلسل الراية الشهير، إذ تقوم بأداء 
دور فتـــاة فقيرة تعيش مع والدهـــا وزوجته التي تعاملها 
معاملة زوجة األب البنة الضرة، وتكون اميان صديقة ألخوتها 
العشرة من والدها، كما ان هناك أختا لها تقاربها في السن، 
ولكن احلياة املريرة التي عاشتها، 
جتعل من إميان فتاة تبحث عن 
التخلص من واقعها، وذلك من 
خالل ارتباطها بشاب ينتمي الى 
الطبقة امليسورة احلال، ضمن 
سلســـلة من االحداث والقضايا 
التـــي يطرحهـــا  االجتماعيـــة 

العمل.
  وقالت أرشـــيد في تصريح 
لـ«األنبـــاء»: اننـــي أعكف على 
التي  قراءة عدد من النصوص، 
قدمت لي، ولكنني من اآلن جزمت 
أمري انني لن أشارك بعملني معا، 
ألنني متأكدة أنها معادلـــة غير مجدية ولن تعود بالنجاح 
الذي أنتظره وأسعى اليه، وبالتالي فإنني أنهي عمال معينا 

ألبدأ تصوير غيره.
  وفي ردها على ســـؤال واستفسار عن أرشيد في املسرح 
قالت أرشيد: اآلن وضعتم يدكم على اجلرح، إنني سعيدة جدا 
أحضر لتجربة مسرحية جديدة مع املخرج «مانويل جيجي» 
وهي بعنوان «بيت العلية» املأخوذ عن نص لـ «هنريك ايسن»، 
وأؤدي شـــخصية رئيسة في العمل، وأنا سعيدة جدا بهذه 

التجربة وأمتنى أن ترى النور في أسرع وقت.
  وحول رضاها عن جتربتها في الدور الذي أســـند لها في 

«تخت شرقي»، علما انه القى انتقادات شديدة؟
  قالت: العمل من النوع «السهل املمتنع» وأنا راضية جدا 
عن جتربتي فيه، ألنني أحب هذا النوع من االعمال حيث انها 
تعكس الواقع بشكل حقيقي، وفي رأيي ان الكاتبة مي مشهدي 
تعرف جيدا كيف تتمكن من العمل الذي يخلق شـــخصيات 
مختلفة، وأن تتحدث بلسان كل شخصية على حدة، إضافة 
الى ان العمل كان موفقا باملخرجة رشا شربتجي، فقد كانت 
أمينة جدا ع لى تفاصيل النص واستطاعت بإحساسها العالي 

ان تقدم الشخصيات دون أي تغيير في مالمحها.
  وقالت ان االختالف في الرأي ال يفسد الود، بل ع لى العكس 
انه أمر طبيعي ويعود عل ى العمل باالفادة، وعلينا ان نتقبل 
الطرف اآلخر من انتقادات وآراء، وال ميكننا أن ننكر أن قسما 
كبيرا من االعمال يبحث عن التشويق «واالكشن واالثارة» 

غير املبررة بغض النظر عن الواقع والطبيعة.
  وأضافت أرشـــيد: أعود ملشـــاركتي في العام املاضي في 
مسلســـل «اخلبز احلرام»، هذا العمل نال الكثير من النقد، 
وأنا مقتنعة بهذا النوع من اجلرأة اذا كانت واقعية واذا كان 
غرضها التوعية وليس حصـــد جماهير وهمية عن طريق 

االثارة املفتعلة كما أصبح دارجا.
 ٭  دمشق ـ بروين إبراهيم

 سوسن أرشيد 

 يسعى لنشر التراث البحري القطري


