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طــالب فـــنـــانــون وبـــاحــثـــون عــراقـــيــون
باستـذكار رموز الـعراق من الـذين رحلوا
ـنا اآلخـر وقالوا لـ(الـزمان) امس الى عا
ان (استـذكـار رمـوز الـعـراق من الـفـنـان
العراقي مـطلب جماهـيري النصاف تلك
الرموز التي قدمت وافنت عمـرها للثقافة
والفن ويؤسفنا ان غالـبية الدول العربية
واالجنبـية تسـتذكر رمـوزها الراحـلة منذ
هرجانات عشرات السنـوات وتقيم لهـم ا
والنـدوات وتقـيم الـبرامـج اخلاصـة التي
تسـتذكـر تلك الـرمـوز في وقت تمـر ذكرى
بـدع عنـدنا مرور رحيل تلك الـرموز وا
الـكــرام ومن دون اســتــذكــارهم) ويــقـول
البـاحث حـيـدر شـاكـر (اسـتـغـرب حـقا ان
طرب تمر ذكرى سفير االغنـية العراقية ا
الكبير ناظم الـغزالي سنويا ومن دون ان
ـعـنـيــة بـاسـتـثـنـاء تـسـتـذكـره اجلــهـات ا
مبـادرات شـخـصـيـة لـفـرق فـنيـة في وقت
تقوم بعض الدول العربية باستذكار هذا
النجم العـراقي والعربي وتقـدم له بعضا
من صور حياته واغنياته ومسيره الفني
نـاسـبـة رحيـله ويـقـينـا كـنت اتـمنى ان
تقيم وزارة الثـقافة والـدوائر التابـعة لها
بدع الكبير وليس مهرجانا خاصا لهذا ا
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وجـــهت إدارة مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة
ـعاصر والتجريبي الدولي للمسرح ا
كـــتــــاب شـــكــــر إلى فـــريـق الـــعـــرض
ـسـرحي الـعــراقي (سـنـدبـاد) (مـا ا
خيـال الظل) وذلك لـلمـشاركـة الفـاعلة
في الدورة  26التي انعقدت في مصر
ـاضي.. والـعـرض مـنـتـصف ايـلـول ا
ـشـتغـلـ في الـعـراقي لـفت انـتـبـاه ا
سرح موضوعآ وأداءً تمثيليآ حيث ا
انه  اختـير عـرض سـندبـاد من ب

179عـمال مــســرحـيــا و بـتــنـافس  68
فـــــرقــــة مـن قــــارات آســـــيــــا واوربــــا

وأفريقيا.
 ووفــقـا لــصــفــحـة دائــرة الــسـيــنــمـا
ـســرح في (فــيــسـبــوك) (ان نــظـام وا
ــــهــــرجــــان قــــائم عــــلـى إخــــتــــيـــار ا
أفـضـــــــــل 20 عـمال مــتـمــيـزا. وكـان
سـنـدبــاد هـو الـعــرض األكـثـر تــمـيـزا
بينـها فضـآل عن انه العرض الـوحيد
ـا خــيــال الـظل الـذي قــدم عــرضــآ 

ـهـرجان فـي نفس بالـضـرورة ان يـكـون ا
يـــوم رحـــيــــله بـل بـــعـــد مــــروره القـــامـــة
ــهــرجــان بــهـــدف ان اليــتــزامن مع ايــة ا
مناسـبة اخـرى  نعم انـا شخـصيـا كتبت
اكثـر من بـحث عن الراحل نـاظم الـغزالي
ـناسـبة وشاركت بـندوات عـدة اقـيمت بـا
ــوسـيــقــيـة ومــقـهى في دائـرة الــفــنـون ا
الــشــابــنــدر وســابــقى اكــتب عن الــراحل
ا قدمه واثـرى الساحـة الغنـائية تقديـرا 
باغانـية التي مـازالت حاضرة الى يـومنا
ـطرب العراقي هذا بل ويرددها كبار ا
والـعـرب). وكـانت اذاعــة بـغـداد في ظـهـر
يوم  23من تـشريـن اول من الـعام 1963
قد قطعت بـرامجها اإلعـتيادية لتـعلن نبأ
ــطـرب الـكــبـيــر الـغــزالي وهـنـاك رحـيل ا
رواية تـقـول ان الـغـزالي أفـاق في صـباح
وطلـب قـدحاً 1963تشـريـن اول عام  23
اء الساخن حلالقة ذقنه لكنَّه سقط من ا

مغشياً عليه وبعدها فارق احلياة.
وقـال رئيـس فـرقـة ناظـم الـغـزالي الـفـنان
جنـاح عـبـد الـغـفــور (بـكل فـخـر واعـتـزاز
حتمل فرقـتنا اسم الـفنـان الكبـير الراحل
ـا قدمه من ابـداعات ناظم الـغزالي وفـاء 
مـازال وسـيـبـقى الـتــاريخ يـذكـرهـا  نـعم
وبدعم رائع من الـفـنـان حسن الـشـكرجي
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ـمـثلـة نـادين الـراسي احملاكم هاجـمت ا
الدينـية في لـبنـان مطالـبة بـتعـديل قانون
األحـوال الـشـخــصـيـة. وذلك فـي تـعـلـيقٍ
مـؤثــر كـتــبـته عــلى رابط الــفـيــديـو الـذي
شـاركــته عـبــر حــسـابــهـا اخلــاص عـلى
(إنــسـتــغــرام) ويــظــهــر فـيـه األب الـذي
يسـحب طـفـلـة من حـضن أمـهـا. وعـلقّت
ــشــاعــرهــا كـأم عــاشت رابــطـة األمــر 
شــعـــور احلــرمـــان من أوالدهـــا كــاتـــبــة
بالـعامـية الـلبـنـانيـة(بعـدو حبُّن مـعنـا ولو
مهما غيابُن وجّـعنا. الله كر بـيجمعنا.
آمـ يـا رب مـا نـنسـى عـدالـة الـسّـماء).
ــكن أب مــوزون يــحـرم وسـألـت(كـيف 
طفـلة من إمـها? مـا بعـرف شو األسـباب
وال بـدي أعــرف. بس هــالــبـنت الــلي عم
تـصـرخ (الــله يـخـلــيك مـا تـخــلـيـني روح
مـعــو) مـ بــيـشــفي عــقـدهــا الـنــفـســيـة
ـــوقـف? مــ ـــســـتـــقـــبل من ورا هـــا بـــا
بينـسيـها هاحلـادثة?). وخـتمت:(احملاكم
الـــديـــنــــيـــة صـــار الزم يـــنــــحـــطال حـــدّ.

والقوان صار الزم تتغير).

ليكـون العـراق أول دولة تـشترك
ـسـرحي ألول مرة بهـذا الـنمط ا
في مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة)... و
الـعــمل من ســيـنــاريـو وإخـراج
أحــمــد مــحــمــد عــبــد األمــيــر..
وبطولة مـنفردة للـفنان الشاب

حس مالنوس.
الى ذلك  وجه مدير عام دائرة
سرح أحمد حسن السينما وا
مــوسى تـبــريــكــاته لـلــمــخـرج

مـهــنــد حـيــال ولــفـريق عــمل فــيـلم
زيد من (شارع حيفا) متمنيآ تقد ا
الـــنــــجـــاحـــات واإلبــــداع في مـــجـــال
السـيـنـما الـعـراقيـة وإثـبـات هويـتـها
ـيـآ...وذلك حلـصـد الـفـيـلم جـائـزة عـا
أفــضل فــيــلـم في مــهــرجــان بــوســان
الـــســـيـــنـــمـــائـي الـــدولي في كـــوريـــا
اجلنـوبـية الـذي اخـتـتم فعـالـياته في
الـ  12من الــشــهــر اجلــاري.والــفـيــلم
أســعــد عــبــد بــطــولــة :عــلي ســامــر 

اجمليد  ورضاب أحمد.

ـنـاسـبـة مرور  56 سـنة بـاالجنـازات و
عـلـى رحــيل مــطــرب الـعــراق االول نــاظم
يزاته التي الغزالي استذكر بـعضا من 
ـســتـمـعـ (حـيث كـان بـقـيت في ذاكـرة ا
الــغــزالي يــتــمــتع بــخــلق رفــيع وكــرامــة
ـوسـيـقـي الـنفـس فـكـان اليبـخـس حق ا
باجورهـم بل كان يـوزع القسـم االكبر من
اجـور حفـالته عـلى الـفـقـراء واحملـتـاج
وكان يتـمتع بشـخصـية قويـة والدليل ان
له تـسـجـيالً خــاصـاً مـصـوراً بــتـلـفـزيـون
ــــذيـــعـــة الـــكــــويت وعـــنــــدمـــا قــــدمـــته ا
لـلـمـشـاهـدين اعـتـرض وقـال اود ان اقـدم
ـــوســـيـــقـــيـــ الـــذين من هم مـــعـي من ا
ـذيـعـة رافـقـوني الى الـكـويت فـاعـجـبت ا

بدماثة خلقه الرفيع).
يشـار الـى إن اإلسم احلـقيـق لـلراحـل هو
نـــاظم أحــــمـــد نــــاصـــر خـــضــــيـــر غـــزال
اجلــــبــــوري أصل أســــرته مـن مــــديــــنـــة
ســامـــراء ونــســـبه يــرجـع إلى عــشـــيــرة
اجلبـور ألـبـو خـطاب امـا لـقـبه فـقـد جاء
من جده المـه  جهـاد عـبـدالـله كـان طويالً
ورشيقاً وسريع اخلطى لذلك لقب بجهاد
الغـزال ومن ثم تـطـورت إلى الـصـفـة لقب

الغزالي .
ولد فـي منـطـقـة احلـيـدر خـانـة في بـغداد

عـنـدمـا كـان مـديـرا عــامـا لـدائـرة الـفـنـون
ـوسـيــقـيـة تــمـكـنـت انـا ومـجــمـوعـة من ا
وسيـقي من تاسيس بـدع ا الشباب ا
فرقـة بـاسم ناظم الـغـزالي مطـرب الـعراق
االول وشــاركــنــا في اكــثــر من مــهــرجــان
ـعني من وحصدنا اعـجاب اجلمهور وا
ــثـــقــفــ وحــقــا ان نــاظم الــفــنــانــ وا
الغـزالي رمـز من رمـوز االغـنـية الـعـراقـية
وقـدم عـشـرات االعـمـال الـفـنـيـة تـاثـر بـهـا
الـعــرب قـبـل الـعــراقـيــ وبـقــيت اغــانـيه
ـطـربون محـفـورة في الـقـلوب ويـرددهـا ا
ا حتمل من العرب في اغلب مـناسبـاتهم 
عمق وابـداع فني مـتـميـز ورفيع امـتاز به
الـراحل الـغـزالي وكـنـا ومـازلـنـا نـسـتـذكر
مـنـاســبـة رحـيـلـه لـنـقــيم فـيـهــا وبـجـهـود
خاصـة امسـيات واصـابـيح نضـيف فيـها
باحث ونقاداً يتحـدثون عن مسيرة اكثر
من نـــصـف قـــرن عــــلى رحــــيل الــــغـــزالي
ومــاتــضــمــنـــته من ابــداعــات واجنــازات
مـوسـيـقيـة وغـنـائـيـة ونـتـمـنى ان حتـظى
ـناسـبة بـاهتـمام وزارة الـثقـافة بل هذه ا
عنية لتكون مناسبة احلكومة واجلهات ا
شامخة نستذكر فيها اساطيرنا من الذين
ـا قـدمـوه ـنـا االخـر وفـاءً  رحـلـوا الى عـا
خالل ســـيـــر حـــيـــاتـــهـم الـــفـــني احلـــافل
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االديب الــعـراقي تـلـقى تـعـازي الــوسط الـثـقـافي لـوفـاة
والدته سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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الـــكــاتـب الــصـــحـــفي الـــعــراقي
صـــــــدر له  عـن  دار الـــــــرفـــــــاه
للـطـباعـة والـنشـر كـتاب بـعـنوان
(نـــد الـــرئـــيس  –كـــتـــابـــات في
ـثـلث الـصـحفي) يـقع في 246 ا

توسط. صفحة من القطع ا
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الالعب الــدولي الــعــراقي بــكـرة
الــقـــدم تــلــقى تـــهــاني االوســاط
الـريـاضـيـة لتـخـرجه من الـصف
الـسادس االعـدادي بعد ان ادى
امـتـحـان الـدور الـثـالث واجـتازه

بنجاح.
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الـكـاتـبـة االردنـيــة حتـدثت الـسـبت عن كـتـابـهـا األخـيـر
ــديــنــة) ضــمن لــقــاء نــظــمــتـه دارة الــفــنـون – (قــاع ا
مـؤســسـة خـالــد شـومـان عــلى هـامش مــعـرض (ثالثـة

فنّان ثالثة أجيال).
r U « bL×

طـرب العـراقي صـدرت له اغنـية وطـنـية مـشتـركة مع ا
طـرب احمد السلطـان بعنوان (عراق الهـيبة) كلمات ا

يالي واحلان السالم. حسس ا
wł tL uð s —U  

ـغــنـيـة الـسـوريـة احـيـت حـفال في قـاعـة األوبـرا بـدار ا
ـوســيـقي نـاريك األسـد لـلــثـقـافــة والـفـنــون بـإشـراف ا

عباجيان.
w³¼Ë …b¼Uł

طـرب لـطفي بـوشـناق في طـربـة اللـبـنانـيـة شاركـت ا ا
اوبــريت (احلـضن الـعـربـي) في احـتـفـالــيـة اقـيـمت في
دبي ضــمن فــعــالــيــات مــنــتــدى االســكــان والــتــنــمــيـة

احلضارية.
 rO½UMG « ¡«—cŽ

الـنـاشـطـة االجتـمـاعـيـة االردنـية وعـضـو مـجـلس بـلدي
العـارضة اجلديدة اقامت وبالتعاون مع بعض اجلهات
معـرضاً مجانـياً للكـتاب حتت عنوان (بـالقراءة نرتقي)

في صالة البلدية.
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يـخـرجـهـا من شـخصـيـة (شـامـية).
حاوالت.. ألني وعقبت: (قد أقوم 
ثـلة أعـشق الفن ولـكن  والناس
ـتـابـعة) أي أنـتم وبـعض األقالم ا
الفــتــة إلى( أن لــلـنــجــاح خــســائـر

ÊU e « ≠ oA œ

مـثلة شـكران مـرجتى عبر عبّـرت ا
حــــســـابــــهــــا الــــشــــخــــصي عــــلى
(إنستغـرام) عما يجـول في نفسها
بخصوص شخصية (شامية) التي
جــســـدتـــهـــا في مـــســـلـــسل (وردة

شامية). 
حــيث لــفـتـت شـكــران إلى (أن هـذه
الـشخـصيـة هي حـصيـلة  25عاماً
من الــعـمـل الـفــني وخـالصـة لــكل
أدوارهـا الـتي حتب) مـضـيـفـة(من
بــعــدهــا فـــقط مــا زلت أســأل مــاذا
بـعد?). . وأشـارت إلى أنـهـا وافقت
بـــإرادتــهــا الـــوقــوف عـــلى كــرسي
االنــتــظــار مــتــيــقــنــة أن األمــر قـد
ـا ستـبقى مـنتـظرة مع يـطول ور
ســابق اإلصــرار والــتــرصــد لـدور

ــسـلــسل لن يــكـون وأضـاف بــأن ا
ـطـلق بـل هـو مـزيج مـا شـامـيـاً بــا
بــ الـدمـشـقي والـبـولـيـسي (عـلى
هــامش احلــدث الــرئــيــسي هــنــاك
ــة قــتل غـامــضــة مــرتـكــبــهـا جــر
مجـهول) وسيتـخللـه أيضاً أحداث
سـلسل سـياسـيـة.هز أكـد بـأن (ا
سـيــكــون نــقـلــة بــأعــمـال الــبــيــئـة
الـشــامـيـة ومــغـايـراً لــكل مـا سـبق
وقـدم ضـمـنـهـا  هـو مـزيج مـا بـ
احلــديث والـــقــد ابــتــعــدت قــدر
ـصطـلحـات الشـامية اإلمـكان عن ا
ـشــاهـد والـطــقـوس الــتي اعـتــاد ا
رؤيـــــتــــهـــــا في هـــــذا الــــنـــــوع من
ـسـلسالت وسـيـكـون للـحـكواتي ا
حـصـة جــيـدة كـونـنــا لم نـراه مـنـذ

زمن في أعمال البيئة).

فـــادحــة عــلـى جــمــيـع األصــعــدة).
ونــــوهت مــــرجتى فـي خـــتــــام مـــا
.. كــتـبـت قـائــلــة(ال أتــسـول أدواراً
انـتـبـهـوا لـكن أسـلط الـضـوء على

.( مشكلة الكثير من الفنان
عــلى صــعــيــد آخــر يــضع اخملــرج
ـساتـه األخيرة محـمد زهـير رجب 
عــلى عـــمل جــديــد يــحــمل عــنــوان
بـروكـار من تـألـيـف الكـاتـب سـمـير
هـــز .وكــــشف هــــز أن أحـــداث
الــعـمل تــدور في عـام  1942فـتـرة
االحــتـالل الـــفـــرنــسـي لـــســـوريــة
ويــتـحــدث عن صـنــاعــة الـبــروكـار
خالل تـلك الــفـتـرة ومــحـاولـة أحـد
ـهنـدسـ الفـرنسـيـ سرقـة هذه ا
الــصـــنــاعـــة واخلــروج بـــصــنـــعــة
اجلــاكـــار كي يــضـــرب الــبــروكــار.

حتلَّ بــالـصــبــر فـصــعـوبــات الـعــمل لن تــدوم طـويالً 
وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك.
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إنّ األلــغــاز الــتـي بــدت مــقــلــقـــة قــبل الــيـــوم مــلــيــئــة
باإلمكانيات اللذيذة.
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ال تكن مـنـزويـاً . تشـعـر بعـدم وجـود إنـسجـام فـكري
بينك وب من حتب.
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ثـقــتك قــوة كـامــنــة بـداخــلك و أنت مــتــشـوّق حملــاولـة
جتريب ذلك. 
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مصيـر استمرار الـعالقة مع الشريك  مـهدد باخلطر.
يوم السعد االربعاء.
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مـساعـدة من زميـل تؤدي البراز مـواهبـك الرائـعة.يوم
السعد االثن .
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فـاجئـة واحتـمال اإلصـابة بـانهـيار  تـاعب ا بـعض ا
عصبي. يوم السعد االحد.
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كن واثقـا بأن قراراتك هي قرارات جيـدة .يوم السعد
الثالثاء.
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ابتعـد عن اي ضغط او عمل جديد حـاليا انت بحاجة
الى السالم الداخلي.

bÝô«

اطــلب مـسـاعــدة شـريك احلـيــاة اذا وقـعت في بـعض
االشكاالت.رقم احلظ.8
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اضي و التخلص من تبعاته سيكون االمر  مراجعة ا
االكثر ايجابية لديك.
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أكوالت من العربات احذر تـقلب اجلو وجتنب شراء ا
اجلوالة.رقم احلظ6
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ـنـتهـى الصـعـوبة اسـتـطاع أن يتـيـمًا  
تـوسطة في يكمل دراسـته االبتدائـية وا
ــأمـونــيــة وبـعــد تــردد طـويل ـدرســة ا ا
ــعـهــد الـفـنــون اجلـمـيــلـة قـسم الـتـحق 
ـســرح لـيـحــتـضــنه فـيـه فـنــان الـعـراق ا
الـكــبــيــر حـقي الــشــبــلي  حــ رأى فـيه
ـتلك الـقدرة عـلى أن يكون ثالً واعداً 
ــاديـة جنـمــاً مـســرحـيــاً لـكن الــظـروف ا
الـقـاسـيـة الـتي جـعـلـته يـتـردد كـثـيـرًا في
ــعـهـد  لـيـعــمل مـراقـبًـا في االلـتـحـاق بـا
مشـروع الـطحـ بـأمـانة الـعـاصمـة.تـقدّم
إلى اخـتـبـار اإلذاعـة والــتـلـفـزيـون وبـ
عــامي  1947و 1948انـــضم إلى فـــرقـــة
ـوشـحــات الـتي كــان يـديـرهــا ويـشـرف ا
ـوسيـقـار الشـيخ عـلي الدرويش علـيهـا ا
والــــتي كــــانـت تــــضم عــــدداً جــــيــــداً من
. أبرز أغانيه هال هال طرب طربات وا ا
وأول أغـانـيه مـن أحلـان حـقي الــشـبـلي
ضـيع ذهب غنـاهـا نـاظم فـي عام 1948ا
ثــــــــانـي أغــــــــانـــــــــيه مـن أحلـــــــــان وديع
خونـده.أقـول وقـد نـاحت وهي مـن أشـهر
قصائد أبي فراس احلـمداني. ثم عيرتني
بـالــشــيب فــوق الـنــخل طــالــعـة مـن بـيت
أبـوهــا يـا أم الــعــيـون الــسـود وعــشـرات

االغاني التي مازال اجلمهور يحفظها.

اكـــــتـب مــــرادف
ومــــــــــــعـــــــــــانـي

الـكـلمـات بـشكـل رأسي من اعلى الى
اسـفل مـرورا بالـدائرة الـتي ضـمنـها
طلوبة: حتصل على حروف الكلمة ا

(من علوم االرض):
 1-من مؤلفات ماركو بولو

 2-جزيرة ايطالية
 3-مرض خطير

ـملـكة  4-من مـقاطـعات ا
تحدة ا

 5-دولــــة امــــريــــكــــيـــة
جنوبية

 6-جلأت للمساعدة
 7-دولة امريكية
 8-مـن انـــــــــــواع

السمك

شكران مرجتى

نادين الراسي
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أعـــلن الـــفـــنــان مـــحــمـــد إمـــام عن فـــيــلم
سـينـمائي سيـقدم فيه شـخصيـة الضابط
الــشــهــيــر إبـراهــيم الــرفــاعي الــذي كـان
قـائداً للمـجموعة  39قـتال صاعقة خاصة
فـي حرب أكتوبر واستشهد يوم اجلمعة
وهــو يُـعـتـبَـر 1973تــشـرين االول عـام  19
فـي الــذاكــرة الـــشــعـــبــيــة أنـه (أســطــورة
ـــصــــري). حـــيث غــــرّد عـــبـــر اجلــــيش ا
حــسـابه عـلى (تــويـتـر) كـاتــبـاً: (مـشـروع
ظـهر فجأة .. عن بطل مفاجأة انتظروني
إن شــــاء الــــله في فــــيــــلم عن أســــطـــورة
صري إبراهـيم الرفاعي). لكنه اجلـيش ا
لم يكشف أية تفاصيل أخرى عن العمل.
ويـكـمِل امـام مـا تـبـقى له من مـشـاهد من
فـيلمه اجلـديد (لص بغـداد) الذي يشارك
فـي بـطولـتـه مع يـاسـمـ رئـيس ومـحـمد
عــبــد الــرحــمن وفــتــحـي عــبــد الــوهـاب
وأمـيـنـة خلـيل وصالح عـبد الـله وأحـمد
رزق. مـن تـأليـف تـامـر إبراهـيـم وإخراج

أحمد خالد موسى.
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مشهد من عرض (السندباد)

غنية األمريكية ريهانا الرئيس { لوس اجنلوس  –وكاالت - هاجمت ا
األمريكي دونالد ترامب ووصفته بالرجل (األكثر اضطراباً في الواليات

ية حيث ردت على تصريحه في تحدة).  وذلك في حديثها جمللة فوغ العا ا
اضي الذي اعتبر فيه (أن "األمراض العقلية" كانت وراء اجملازر شهر اب ا
رتكبة في والية تكساس وأوهايو على يد أشخاص من البشرة البيضاء). ا
ورأت أن توصيف األمر بطريقةٍ مختلفة تبعا للون بشرة الفاعل هو إذالل
وقع أيالف يكتسي طابعاً عنصرياً إلى أقصى احلدود. قائلة وفقا 

ارت عينه ولن يتكلم دونالد (ضعوا عربياً يحمل السالح عينه في مركز وو
ا يعني أنه ح يهاجم العرب ترامب بتاتاً عن مشكلة صحة عقلية).  
سلم يتهمهم باإلرهاب بشكلٍ هام بينما يحاول الدفاع عن عرقه وا

ضطرب عقلياً . األبيض متهماً الفاعل با
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ـصري تـامـر حـبـيب األنـباء الـتي تـتـردد عن كـون اجلزء نـفى السـيـنـاريـست ا
الـثـاني مـن مـسـلــسل (زي الـشـمس) مــرتـبط بــأحـداث اجلـزء األول الـذي 

ـوقع ابوابة (اجلزء اضي.وقال حـبيب في تصريح  عـرضه في شهر رمضـان ا
الـثاني مسـلسل مـنفـصل وله أحداثه اخملـتلـفة تـمامًـا عمـا حدث في اجلزء األول
الـشيء الذي يـربط ب اجلـزئ هـو اسم العـمل وبـطلـته (نور) الـتي تلـعب دورها
ـقرر ـقـبل ومـن ا ديـنـا الـشربـيـنـي). وأضـاف(سـأبـدأ كتـابـة الـقـصـة األسـبـوع ا
ـسلـسل في مـوسم رمـضان  2020 هـدفي حـاليًـا االسـتقـرار عـلى شكل عـرض ا
الـفكرة واألحـداث التي سيـشهدهـا اجلزء الثـاني). وتابع: (لم نسـتقر عـلى أبطال
سـلسل وال اسم اخملـرج بعد االنتـهاء من كـتابة الفـكرة الرئـيسيـة للعـمل سيتم ا

ـمـكن أن يـكون تـرشيـح باقي الـعـنـاصر الـتي سـتـشـارك فيه). وأشـار(من ا
هـنـاك اخـتـالف بـ أبـطـال اجلــزء األول والـثـاني وقـد تــظـهـر وجـوه

ــسـلــسل ديــنـا ـؤكــد حــتى اآلن أن بــطـلــة ا جــديــدة الـشـيء ا
ـفتـرض أن تشـارك دينا في الـشربـيني). واختـتم (كان من ا
ـسلسل (شفيقة ومتولي) إال أنني دراما رمضان  2020 
فـضـلت تــأجـيل هـذا الــعـمل بـاالتـفــاق مع اخملـرج هـاني

خليفة وبدأنا في تنفيذ مشروع زي الشمس 2 .
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