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دراما

الشركات اللبنانية تراهن على سوريا
بعد الخالفات التي
ّ
«الصباح» لإلنتاج
نشبت بني
ّ
وعابد فهد ،قررت «أونالين
بروداكشن» (ملالكها زياد
شويري) استغالل الفرصة،
واتفقت مع النجم السوري
على بطولة «عالقات
خاصة» لنور الشيشكلي
ورشا شربتجي
وسام كنعان
ستة أي��ام ك��ان��ت باقية إلك�م��ال املسلسل
«ع� �ش ��ق ال � �ن � �س ��اء» (ك� �ت ��اب ��ة م �ن ��ى ط��اي��ع
وإخراج فيليب أسمر) للمنتج اللبناني
زياد شويري (أونالين برودكشن) على
أن ي�ك��ون م��ن أع�م��ال امل��وس��م الرمضاني
الفائت ،لكن ذل��ك لم يحصل ول��م يكتمل
ت�ص��وي��ر امل �ش��روع ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ،بسبب
اع� �ت ��ذار ب �ط��ل ال �ع �م��ل ب��اس��ل خ �ي��اط عن
ع��دم إك �م��ال م�ش��اه��ده الل �ت��زام��ه تصوير
«اإلخ��وة» (إخ��راج سيف الدين سبيعي)
و«السيدة األولى» (تأليف عمرو الشامي
وي ��اس ��ر ع �ب��د امل �ج �ي��د ،وإخ � � ��راج م�ح�م��د
بكير).
م��ع ذل��ك ،أن�ه��ى النجم ال �س��وري تصوير
امل�س�ل�س�ل�ين ،وع� ��اد إل ��ى ب �ي ��روت لينهي
م�ش��اه��ده م��ن «ع �ش��ق ال �ن �س��اء» ،وس��ارت
ودي ،برغم ما قد يكون
األمور على نحو ّ
ل��ذل��ك م��ن ت�ب�ع��ات وخ�ي�م��ة ع�ل��ى ال�ش��رك��ة،
ل �ك��ون �ه��ا ال �ت ��زم ��ت ع� �ق ��ودا م ��ع م �ح�ط��ات
ف �ض��ائ �ي��ة ع � ��دة ،ل �ك��ن ال ب � ��أس ،ف��أم��ام�ه��ا
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل� �ش ��اري ��ع امل �ق �ب �ل��ة م ��ع أه��م
امل �خ��رج�ين وال �ن �ج��وم ال �س��وري�ي�نّ ،أول �ه��ا
مسلسل ستيني ه��و «ع�لاق��ات خاصة»
لنور الشيشكلي ورشا شربتجي.
وم��ن امل�ف�ت��رض أن ت ��دور ال�ك��ام�ي��را خ�لال
األس � �ب� ��وع �ي�ن امل �ق �ب �ل�ي�ن ل� �ت ��رص ��د أرب� �ع ��ة
ن� � �م � ��اذج م � ��ن ال � �ع �ل��اق � ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
امل �ت �ش��اب �ك��ة ب �ط��ري �ق��ة م �خ �ت �ل �ف��ة .ع�لاق��ات

تشعبات عدة ،بعضها يقوم
تنتج عنها ّ
ع�ل��ى ال �ح � ّ�ب ،واآلخ � ��ر ع �ل��ى امل�ص�ل�ح��ة أو
ال �ت �ح� ّ�دي وت�ص�ف�ي��ة ال�ح�س��اب��ات .غ�ي��ر أن
ّ
رهان املنتج كان على عابد فهد وقصي
خ��ول��ي ،النجمني الجماهيريني اللذين
ذاع صيتهما وصار وجود أحدهما في
ّأي عمل ّ
فني تتوافر فيه الحدود الدنيا
م ��ن ال� �ش ��روط ال �ف �ن �ي��ة ،ب �م �ث��اب��ة ض�م��ان��ة
ش� �ب ��ه أك � �ي� ��دة ل �ن �ج��اح ��ه ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
امل�ش��اه��دة ،لكن ارت�ب��اط خولي بتصوير
ج��زء ي��ن ج��دي��دي��ن م��ن م�س�ل�س��ل «س��راي��ا
ع��اب��دي��ن» (ك �ت��اب��ة ه�ب��ة م �ش��اري ح�م��ادة
وإخراج عمرو عرفة) ،الذي أدى فيه دور
«الخديوي إسماعيل» ،حال دون ظهوره
ف� ��ي «ع �ل��اق � ��ات خ � ��اص � ��ة» ،ب ��رغ ��م ع ��رض
الشركة اللبنانية عليه أجرًا مغريًا يصل
إلى نصف مليون دوالر أميركي .يضاف
إلى األسباب التي عرقلت االتفاق ،إطالة

قصي للحيته ال�ت��ي تمثل «راك� ��ورًا» في
املسلسل املصري ،ما يصعب انسجامه
في الشكل مع الشخصية املعاصرة التي
كان سيؤديها.
ق �ص ��ة «ع �ل��اق � ��ات خ� ��اص� ��ة» ت � � ��دور ح ��ول
ط��ال��ب ج��ام �ع��ي ي �ق��ع ف ��ي ع �ش��ق زم�ي�ل�ت��ه
وت�م�ن�ع��ه ال �ظ��روف م��ن ال � ��زواج .وع�ن��دم��ا

استكمل باسل
خياط أخيرًا مشاهده
في «عشق النساء»

يستعد قصي خولي لتصوير جزءين جديدين من «سرايا عابدين»

يصبح جاهزًا يجدها قد أدارت ظهرها
ل � ��ه ،وارت� �ب� �ط ��ت ب �ش �خ��ص آخ� � ��ر ،ف �ي �ق� ّ�رر
االن �ت �ق ��ام م ��ن خ�ل��ال خ �ط��وب �ت��ه ل�ش�ق�ي�ق��ة
زوج حبيبتهُ ،ليقام الزفافان في املكان
وال ��زم ��ان ن�ف�س�ي�ه�م��ا .م��ع ذل ��ك ،ل��ن يمنع
اع�ت��ذار الخولي وج��ود نجم بديل ّ
ربما
يضاهيه أو ي�ت�ف� ّ�وق عليه ف��ي مثل هذه
األدوار .ت�ت�ف��اوض «أون�لاي��ن ب��رودك��ش»
ال�ي��وم م��ع مكسيم خليل وب��اس��ل خياط
ألداء ه��ذا ال ��دور ،إل��ى ج��ان��ب ع��اب��د فهد،
ال��ذي س� ُ�ي�ق� ّ�دم دورًا ج��دي�دًا ف��ي «ع�لاق��ات
عما أداه سابقًا.
خاصة» ،ومختلفًا كليًا ّ
ف�ب�ط��ل «ل ��و» (إخ � ��راج س��ام��ر ال �ب��رق��اوي)
ي�ج� ّ�س��د دور «ج ��و» م��دي��ر أع �م��ال نجمة
غنائية ،يستغل اسمها ليدير صفقات
م �ش �ب��وه��ة ،ث��م ي �ت��زوج �ه��ا م�ن��دف�ع��ًا وراء
ّ
النقود ،وغير آبه ب��أي مشاعر إنسانية.
ل� ��ذا ،م��ن امل��رج��ح أن ن �ش��اه��د ن �ج��م «ق�ل��م
حمرة» (كتابم يم مشهدي وإخراج حاتم
علي) في شكل جديد ،كأن يضع قرطًا في
ّ
ويقص شعره وفقًا آلخر الصرعات،
أذنه
ويتحدث بأسلوب ومزاج مختلفني عما
ّ
قدمه سابقًا ،على أن ت��ؤدي دور املغنية
ّ
واحدة من الفنانات اللبنانيات اللواتي
اشتغلن في التمثيل.
إضافة إلى ذلك ،اتفق فهد على تأدية دور
بطولة في مسلسل ثالثيني مع الشركة
ذاتها للموسم املقبل تحت إدارة املخرج
فيليب أس�م��ر .ك��ل ذل��ك ،ج��اء بعد تأكيد
فسخ ع�ق��ده م��ع ش��رك��ة «ال �ص� ّ�ب��اح» ،التي
ّ
روج ��ت ل�ن�ج��اح مسلسل «ل ��و» ،وإلع ��ادة
االت �ف��اق م��ع ن�ج��وم��ه وك��ات�ب��ه وم�خ��رج��ه،
إضافة إلى السيناريست نجيب نصير
كمعالج درامي.
فضل االنسحاب إثر خالفات
لكن عابد
«الصباح» ّ
نشبت مع ّ ّ
توجها تصريحه
األخ� �ي ��ر ف ��ي ب��رن��ام��ج « وال ت �ح �ل��م» م��ع
ن�ي�ش��ان دي��ره��اروت�ي��ون�ي��ان ح��ول ضعف
بأنه كان حاضرًا
العمل ،وعن إحساسه ّ
في املكان الخطأ.
ه�ن��ا ،ل��م تحتمل ال�ش��رك��ة ه��ذا التصريح
ع �ل��ى م�ح�ط��ة  ،mtvال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع��رض
امل�س�ل�س��ل ،ليصب ال�خ�لاف ف��ي مصلحة
«أون �ل��اي � ��ن ب� ��روداك � �ش� ��ن» ال� �ت ��ي ض�م�ن��ت
وجود فهد في مجمل موسمها املقبل.

ضجيج في القاهرة

ماذا فعلت «صوفي نار» كي ُتطرد من الفردوس؟
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ه� � � ��ذه امل � � � � � � ّ�رة ،ت� � �ب � ��دو أزم� � � � ��ة ص ��اف� �ي� �ن ��از
(ال � �ص� ��ورة) ج ��دي ��ة ،ب �ع��دم��ا دخ �ل��ت على
ّ
خطها وزارة ال�ق��وى العاملة وال�ه�ج��رة.
ً
الراقصة األكثر شهرة في مصر حاليًا،
م �ه � ّ�ددة ب��اإلب �ع��اد ع��ن امل �ح��روس��ة خ�لال
أيام .بني األزمات السابقة التي ّ
تعرضت
ل �ه��ا ال��راق �ص��ة األرم �ن �ي��ة «ص ��وف ��ي ن ��ار»
واألزمة الحالية
الشهيرة بـ«صافيناز»،
ّ
اختالف رئيسي .اختالف يتمثل بدخول
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ال�خ��ط ل�ل�م� ّ�رة األول� ��ى ،إذ
لفتت وزي ��رة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وال�ه�ج��رة،
ّ
ن� ��اه� ��د ال � �ع � �ش� ��ري ،إل� � ��ى أن م �ط��ال �ب �ت �ه��ا
ب �ت��رح �ي��ل ص��اف �ي �ن��از «إج � � ��راء اع �ت �ي��اديّ
يحدث م��ع ك��ل األج��ان��ب غير الحاصلني
ّ
على ترخيص» ،موضحة أن «املوضوع
ّ
أخذ أبعادًا أخ��رى ،ألن صاحبة القضية
راقصة معروفة».
ّ
ق �ب��ل ذل� ��ك ،ك ��ان األم� ��ر ي�ت�ع��ل��ق ب�خ�لاف��ات
ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة م� � ��ع ج� � �ه � ��ات ت� � �ع � ��اق � ��دت م��ع
الراقصة قبل الشهرة ،وج��اءت لتطالب
ّ
باحتكارها بعدها .لكن اآلن األمر يتعلق
باتهام راقصة فيلم «القشاش» (إخ��راج
إسماعيل ف��اروق) بـ«إهانة رم��ز الدولة،
أي العلم املصري».
صافيناز
�ت
�
ص
�
ق
ر
عندما
ب��دأت املشكلة
ً
ف��ي إح ��دى ح �ف�لات ع�ي��د ال�ف�ط��ر م��رت��دي��ة
فستانًا يحمل أل��وان علم مصر :األحمر،
واألبيض ،واألس��ود ،ما اعتبره كثيرون
إهانة غير مقبولة.
انطلقت الحملة املعارضة عبر تعليقات
هجومية تطالب بإبعاد الفنانة ،قابلها

ردود م��ن ص��اف�ي�ن��از ،ك��ان آخ��ره��ا ضمن
ب ��رن ��ام ��ج «م �ص ��ر ال� �ج ��دي ��دة» م ��ع م�ع�ت��ز
ال��دم��رداش على قناة «الحياة  .»2قالت
ال��راق�ص��ة ال�ش�ه�ي��رة إن�ه��ا ل��م ت��رت� ِ�د العلم
الرقص ،بل فستانًا يحمل ألوانه،
خالل
ً ّ
م ��وض� �ح ��ة أن ال � �ه� ��دف ك� � ��ان «ت �ش �ج �ي��ع

ّ
السياحة» .لكنها في النهاية اعتذرت ملن
رأى في املسألة إساءة غير مقصودة.
اع � �ت� ��ذار ص��اف �ي �ن��از ل ��م ي �م �ن��ع امل �ت �ح��دث
ب��اس��م وزارة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وال�ه�ج��رة،
ّ
ي��اس��ر ال �ش��رب �ي �ن��ي ،م ��ن ال �ت �ص��ري��ح ب ��أن
ال��وزارة طالبت الجهات املعنية باتخاذ

ً
اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�ت��رح�ي�ل�ه��ا ،م�ع�ل�لا
ّ
ذل��ك ب��أن «الراقصة ت��زاول مهنة الرقص
م ��ن دون ت ��رخ� �ي ��ص ،إض ��اف ��ة إل � ��ى ع��دم
للمواصفات التي
مطابقة بدالت رقصها
ّ
ّ
حددتها لجنة الرقابة املصنفات الفنية».
ّ
وي� �ع� �ل ��م امل� �ن� �خ ��رط ��ون ف � ��ي س� � ��وق ال� �ف ��ن
ّ
واإلعالم في مصر أن السلطات غالبًا ما
تترك ال��راق�ص��ات األجنبيات يعلمن من
ّ
دون ت�ص��ري��ح ،ل�ي�ت�م��ك�ن��وا م��ن إب�ع��اده��ن
في ّ
أي وقت إذا حدثت أزمة ما .والدليل
ّ
أن صافيناز ترقص منذ أع��وام وتظهر
ّ
ف��ي أف�ل�ام سينمائية ،ف�ل�م��اذا ل��م تتذكر
ال ��وزارة تلك املخالفات إال بعد اتهامها
بإهانة العلم؟
من جانبه ،ح� ّ
العام املصري،
النائب
ك
�ر
ُ
ه� �ش ��ام ب � ��رك � ��ات ،ب�ل��اغ� ��ات ق � � ّ�دم � ��ت ض � ّ�د
ص ��اف� �ي� �ن ��از ،م ��ا ّأدى إل � ��ى اس �ت��دع��ائ �ه��ا
ل�ل�م�ث��ول أم� ��ام ج �ه��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق ،وس��ط
ت��وق�ع��ات ب��أن تتصاعد األزم ��ة ف��ي ح��ال
ح �ص��ول اإلب� �ع ��اد ،إال إذا ك ��ان ألص��دق��اء
وداعمي صافيناز رأي ّآخر.
وكانت الراقصة قد حققت شهرتها من
خالل املشاركة في فيلم «القشاش» ،رغم
فشل العمل تجاريًا ،ثم ظهرت الحقًا في
فيلم «س��ال��م أب��و أخ �ت��ه» (إخ ��راج محمد
ح �م��دي) م��ن ب �ط��ول��ة م�ح�م��د رج� ��ب ،قبل
ّ
يتطور ظهورها السينمائي ليجمع
أن
ب�ي�ن ال ��رق ��ص وال �ق �ل �ي��ل م ��ن ال�ت�م�ث�ي��ل في
ف �ي �ل��م «ع �ن �ت��ر وب �ي �س��ة» (إخ � � ��راج محمد
ّ
ال �ط �ح��اوي) .علمًا ب ��أن ال�ش��ري��ط األخ�ي��ر
م�ع� ّ�روض حاليًا ف��ي ال�ص��االت املصرية،
ّ
وح��ق��ق إي � ��رادات ت�خ��ط��ت ن�ص��ف مليون
دوالر أميركي.

◄ أنهى فريق مسلسل «اإلخوة» (إخراج
س�ي��ف ال��دي��ن س�ب�ي�ع��ي)ّ ،أول م��ن أم��س،
تصوير العمل في أبو ظبي ،بعدما جمعت
امل�ش��اه��د األخ �ي��رة ب�ين ت�ي��م ح�س��ن ،وقيس
الشيخ نجيب ،ولينا دياب ،وآخرين ،وفيما
يتواصل ع��رض املسلسل املؤلف من مئة
ح�ل�ق��ة ع �ل��ى ق �ن��ات��ي  Osnو ،lbciتستعد
ق �ن ��وات «أب � ��و ظ �ب��ي األول� � ��ى» و  cbcوlbc
ل�ع��رض امل��وس��م ال�ث��ان��ي واألخ �ي��ر م�ن��ه (50
ح�ل�ق��ة) ق��ري �ب��ًا ،وذل ��ك ب�ع��د ت��وق��ف ال�ع��رض
خالل شهر رمضان.
◄ ن�ف��ت امل�غ�ن�ي��ة ال �س��وري��ة روي� ��دا عطية
الخبر ال��ذي انتشر أخيرًا عن استعدادها
ل�ت�ق��دي��م ب��رن��ام��ج ف �ن� ّ�ي ع �ل��ى ق �ن��اة .mtv
وكشفت صاحبة أغنية «ما تملكني الدني»
في حديث ل�ـ«األخ�ب��ار» أن املحطة عرضت
عليها ال�ف�ك��رة ق�ب��ل ش�ه��ري��ن ت�ق��ري�ب��ًا ،لكن
الطرفني لم يتوصال إلى اتفاق .ولفتت إلى
ّ
ّ
أن�ه��ا حاليًا ت��رك��ز على مشاريعها الفنية،
أغان شعبية.
وتستعد لطرح ٍ 4
◄ ب ��رن ��ام ��ج «س � ّ�ي ��د ال �ق �ص ��ر» ل�ل��زم�ي�ل��ة
س�م��ر أب��و خليل (ال �ص ��ورة) ي�ع��ود على
«الجديد» في موسم ثان ،كما ورد أمس
في مقالة للزميلة ّ
زكية الديراني ،لكن في
صيغة ّ
موسعة مفتوحة على شخصيات

ّ
ّ
ّ
ّ
وعاملية .وخالفًا
واقليمية
محلية
سياسية
ملا أوحى به العنوان وبعض العبارات ،فإن
ال �ب��رن��ام��ج ال ��ذي ق� ّ�دم �ت��ه أب ��و خ�ل�ي��ل ّ
بتميز
ون � �ج ��اح ،ك� ��ان وس �ي �ب �ق��ى س �ي��اس� ّ�ي��ًا ق�ل�ب��ًا
وقالبًا .أما ما يمكن ان ّ
نعده إضافة ،فهو
ّ
ّ
استضافة بعض الشخصيات االب��داع��ي��ة
وامل�ن��اض�ل��ة ح�ين تسنح امل�ن��اس�ب��ة ،لتعميق
النقاش السياسي ،ضمن الوجهة املعروفة
لـ ّ
«سيد القصر».
◄ ب �ع��د إب� �ع ��اده ��ا ع ��ن ال� �ش ��اش ��ة ب�س�ب��ب
ت �ب��ري��ره��ا ال �ت �ح� ّ�رش ال�ج�ن�س��ي ف��ي م �ي��دان
ال�ت�ح��ري��ر ،ع�ش�ي��ة إع�ل�ان ف��وز ع�ب��د ال�ف�ت��اح
ال� �س� �ي� �س ��ي ب� ��رئ� ��اس� ��ة م � �ص ��ر (األخ� � �ب � ��ار
 ،)2014/6/10ع� � ��ادت اإلع�ل�ام� �ي ��ة م�ه��ا
بهنسي إل��ى ش��اش��ة ق�ن��اة «ال�ت�ح��ري��ر»،
بحلقة خاصة عن ّ
الحب ،إذ أعلنت املحطة
ّأن األخيرة لن ّ
تقدم مواضيع سياسية في
املرحلة املقبلة.
صحافي لشبكة ّ osnأول
◄ ف��ي مؤتمر
ُ
من أم��س في القاهرة ،أعلن ش��راء الشبكة
حق العرض ّ
األول ملسلسل «أنا عشقت»
للممثل امل�ص��ري أم�ي��ر ك ��رارة ف��ي تشرين
ّ
الثاني (نوفمبر) املقبل .علمًا بأنه لم يلحق
ُ
السباق الرمضاني األخير ،كما سيطلق في
أيلول (سبتمبر) املوسم الثاني من برنامج
الـ  bossلإلعالمي إبراهيم عيسى.
◄ إث��ر أزم��ة قلبية م�ف��اج�ئ��ة ،ت��وف��ي املنتج
امل �ص��ري م�ن�ي��ب ش��اف �ع��ي ص �ب��اح أم��س.
هكذا ،يكون رئيس غرفة صناعة السينما
رابع فنان مصري يرحل هذا األسبوع بعد
املمثلني سعيد صالح ومحمود الحفناوي
وخليل مرسي.
◄ توفي أمس املخرج اللبناني ألبير كيلو،
ال� ��ذي ن�ع�ت��ه «ن �ق��اب��ة ال �ف �ن��ان�ين امل �ح �ت��رف�ين».
وكان الراحل قد ّقدم مجموعة من األعمال
السينمائية والتلفزيونية.
◄ ل �ل �م� ّ�رة األول � ��ى ،ت��دخ��ل م�ج�م��وع��ة mbc
عالم الرياضة .فبعد أكثر من  23عامًا على
والدت �ه��ا ،أطلقت املحطة السعودية مساء
أمس  4قنوات جديدة تحت اسم mbc Pro
 ،Sportsمخصصة لنقل مباريات كرة
ال �ق��دم ال�س�ع��ودي��ة ض�م��ن ك��أس السوبر
في اململكة.

