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مطرب���ة »وع���دت« احد 
الشعراء بالتعاون معه مقابل 
ان يقوم بعمل دعاية لها في 
اللي يش���تغل فيها  احملطة 
بس صاحبنا طنش���ها النها 

مصلحچية.. زين تسوي!

ممثلة ش����ابة »المت« أحد 
املنتج����ن باالس����تغناء عنها 
م����ن غير مات����دري في عمله 
اليديد واملصيبة انه استعان 
بصاحبتها الكومبارس لتجسيد 

دورها.. احلمد هلل والشكر!

دعاية كومبارس
ممثلة »عبرت« عن استيائها 
من تصرف����ات احد املخرجن 
معها في عمله����ا اليديد ألنه 
يعاملها بطريقة اس����تفزازية 
النها ترف����ض تنفيذ طلباته 

الشخصية.. اهلل يعينچ!

تصرفات

جهاد عبده

مي سليم

مدير فرقة »بدعة« احلسني عبدالكرمي يتوسط حسام الساحلي وآدم العتروس

املمثل آدم العتروس

)سعود سالم( األمني العام بدر الرفاعي يتقدم احلضور 

جهاد عبده ينتهي من »أقاصيص مسافر«

مي سليم تعيش قصة حب
القاهرة ـ سعيد محمود

نفت الفنانة مي سليم ما تردد حول فشل ألبومها اجلديد »لينا 
كالم بعدين« وال���ذي صدر مؤخرا عن ش���ركة روتانا، مؤكدة ان 
األلبوم حقق مبيعات جي���دة رغم توقيت صدوره خالل مونديال 

كأس العالم في جنوب افريقيا.
وأضافت مي انها حرصت على تقدمي ألوان جديدة من املوسيقى 
مختلفة عما قدمته من قبل حيث تعاونت مع مجموعة عمل كبيرة 
من الشعراء مثل: محمد عاطف، محمد رفاعي، جمال اخلولي، نادر 
عبداهلل وحسن عطية ومن امللحنن: محمد يحيى، رامي جمال، مدين، 
تامر علي، محمد رحيم ومحمد الصاوي ومن املوزعن: نادر حمدي، 

توما، أحمد إبراهيم، أحمد عادل، هاني يعقوب ووسام عبداملنعم.
وأكدت مي س���ليم ان من يردد شائعات فش���ل األلبوم وينتقد 
دورها ف���ي فيلم »الديلر« هم من أعداء النجاح الذين فش���لوا في 
إثبات جدارتهم وانشغلوا بالهجوم على الناجحن، مشيرة الى انها 
راضية متاما عن ألبومها األخي���ر والذي قدمت من خالله توليفة 
جديدة ومبتكرة من األفكار املوس���يقية نالت إعجاب اجلميع ألنها 
تعبت كثيرا من أجل إعداده وجتهيزه ونالت كل أغنية وقتا طويال 

من اهتمامها.
مي عبرت عن سعادتها بردود األفعال حول كليبها األخير »من 
اللي قالك«، مؤكدة انها اعتبرته مغامرة ولم تكن تتوقع ان يحقق 
جناحا وقد ترددت طويال قبل اإلقدام على هذه اخلطوة كذلك احلال 
بالنسبة ألغنية »يا فلس���طن« والتي أهدتها للشعب الفلسطيني 
وقد كان العمل جيدا وترك صدى طيبا عند املشاهد وهو ما ملسته 
من خالل االتصاالت الهاتفية وردود األفعال، مؤكدة حاجة اجلمهور 

العربي لألعمال اجلادة التي متس قضاياه الكبرى.
كما صرحت مي سليم بأنها تعيش قصة حب جديد، وانها على 
وشك االرتباط بفارس األحالم، إال انها رفضت الكشف عن هويته 
وقالت انه من االحتمال ان يأخذ االرتباط شكله الرسمي مع نهاية 
هذا العام، ليكون 2010 هو رقم احلظ بالنس���بة لها على املستوى 
الفني والشخصي فبعد فيلم »الديلر« تشارك في مسلسل »مكتوب 

على اجلبن« مع حسن فهمي ودالل عبدالعزيز.

نفت ما تردد عن فشل ألبومها

دمشق ـ هدى العبود
انهى الفنان الس���وري جهاد عبده تصوير مشاهده في مسلسل 
»اقاصيص مسافر« من اخراج خالد اخلالد وسيناريو منيف حسون 
وانتاج مديرية االنتاج الدرامي في الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون 

في سورية.
والعمل مستوحى من املجموعات القصصية للكاتب السوري الكبير 
زكريا تامر ويقارب الفترة املمتدة بن االربعينيات والستينيات من 
القرن املاضي على شكل حلقات متصلة منفصلة وبوجود عدد كبير 

من املمثلن السورين.
ووصف عبده في تصريح ل� »األنباء« العمل باملميز، مشيرا الى 
ان���ه يتناول قصصا منفصلة تناق���ش الكثير من قضايا احلياة في 

مجتمعنا وتالمس الواقع.
ولفت عبده الى ان مش���اركاته لهذا العام تشمل مسلسل صبايا 
الذي يقوم حاليا بتصوير مشاهده في اجلزء الثاني منه حتت اشراف 
املخرج فراس دهني، ومسلس���ل ابو خليل القباني الذي يلعب فيه 

دور اسكندر فرح.

»فالش باك« التونسية.. فاصل كوميدي

مفرح الشمري
قدمت فرقة »بدعة« التونسية عرضها املسرحي 
املوندرامي »فالش باك« مس���اء امس األول على 
خش���بة مسرح الدسمة ضمن مهرجان »صيفي 
ثقافي 5« تأليف وإخراج حسام الساحلي وبطولة 

آدم العتروس.
جاءت املسرحية التي اعتمد مؤلفها حسام الساحلي 
على نص كتبه الپولندي جيرس جروفتسكي يقع 
في 6 صفحات لتدريب املمثل على كيفية االنتقال 
من حالة الى حالة على خشبة املسرح حيث اضاف 
لها املؤلف التونس���ي بعض املشهديات احلياتية 
التي نتعرض لها يوميا وذلك من خالل قصة شاب 
يعاني معاناة الوعي بواقع أليم يتراءى لنا وكأنه 
على شفا حفرة من اجلنون يصارع اللحظة باحثا 
بن طيات ماضيه عن س���بب لتعاسته فتسكن به 
شخصيات مرت بحياته مرور اللئام وتركت لديه 
ما يش���به املعاناة، هذه الشخصيات تلعب وتلهو 
وتقسو في اغلب االحيان وهو يحاول مواجهتها 
باالقتراب منها حتى يظفر بلحظة صفاء مع ذاته 

لم يتمكن منها طيلة حياته.
»احلدوتة« جميلة ووجدت من يصفق لها من 
احلضور ولكن هل كل انسان متر بحياته بعض 
الشخصيات التي تقس���و عليه يصبح انسانا 
متأزما ويصبح سجنه الذي ال يستطيع اخلروج 

منه؟ هذا األمر لم يتطرق اليه مؤلف املسرحية 
وحتى لو كانت حالة بطل املسرحية استثنائية 
فهذا ال يجوز تطبيقه على اجلميع ألن االستثناء 

ممنوع على خشبة املسرح.

فواصل كوميدية

املمثل آدم العتروس قّدم جهدا كبيرا في توصيل 
فكرة املسرحية للمتلقي بفضل لياقته البدنية 
وحركاته البهلوانية ولكن لم يصل للهدف املنشود 
في توصيل رس���الته للناس وذلك بسبب عدم 
وجود نص واضح املعالم حتى يس���تند عليه 
وما كان يقدمه كان عبارة عن فواصل كوميدية 
لشخصيات مرت بحياته وبعيدة عن فن املوندراما 

املعروف مسرحيا.
االضاءة والسينوغرافيا ساعدت في جناح »فالش 
باك« وكانت مس���اندة للممثل آدم العتروس الذي 
كان يتحدث باللهجة التونسية التي رمبا كانت غير 
مفهومة عند البعض فلجأ بعض املرات لتوضيح 
ما يريد ان يقول���ه باللهجة املصرية حتى يعرف 

اجلميع عن ماذا يتحدث.
حضر املسرحية األمن العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ب���در الرفاعي ومدير 
ادارة املسرح كاملة العياد وعدد كبير من اجلالية 

التونسية واملهتمن بشؤون املسرح.

ضمن مهرجان »صيفي ثقافي 5«

المسرحية بعيدة عن »الكباريه السياسي« 
وال يوجد فيها ارتجال!

مفرح الشمري
عبر املؤلف واملخرج حسام الساحلي عن سعادته 
لتقدمي مسرحية »فالش باك« في مهرجان »صيفي 
ثقافي 5« الذي ينظمه املجل���س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب مثمنا هذه الدعوة للتواصل مع 
اجلمهور الكويتي، جاء ذلك في احللقة النقاشية 
التي عقدت بعد نهاية العرض املسرحي والتي ادارها 
رئيس قسم النقد باملعهد العالي للفنون املسرحية 

د.علي العنزي مبشاركة املمثل آدم العتروس.
واضاف الساحلي ان هذه املسرحية انتجت عام 
2005 عن طريق فرقة بدعة لالنتاج الفني وعرضت 
اكثر من مرة في تونس وش���اركت في العديد من 
املهرجانات العربية، خاصة انها مسرحية جديدة 
على املشهد الفرجوي للجمهور النها من فن املوندراما 
الذي دخل حديثا على عالم املسرح العربي، شاكرا 
مدير الفرقة احلسن عبدالكرمي على انتاجه ودعمه 

لهذه املسرحية.
ومن جانبه شكر املمثل آدم العتروس احلضور 
الذي���ن تابعوا عرضه املس���رحي، متمنيا ان ينال 
العرض استحسانهم وقال: انا وحسام واحلسن 
اصدق���اء قبل م���ا نعمل هذه املس���رحية وعندما 
فكرنا بعملها اشتغلنا بجهد كبير حتى تكون من 
املسرحيات الفرجوية التي يسعد بها اجلمهور النها 

تسلط الضوء على بعض املشاكل التي يتعرضون 
لها في حياتهم.

وبع���د ذلك امتدح د.اس���امة ابوطالب العرض 
املس���رحي واصفا اياه بالكباريه السياس���ي رغم 
معارضة البعض له بان العمل لم يتطرق الي قضية 

سياسية حتى يطلق عليه هذا اللقب.
بينما انتقد د.نادر القنة الطريقة التي جلأ اليها 
املمثل في توصيل فكرة مسرحيته خاصة عندما 
يتحدث عن العرب، موضحا للمؤلف ان املسرحية 
نصها مهلهل وال يوجد تراب���ط في أحداثها االمر 
ال���ذي جعل املتلقي في حيرة من أمره خاصة انها 
بعيدة كل البعد عن فن املوندراما الذي له شروط 

خاصة لتجسيده على خشبة املسرح.
وقال استاذ قسم التمثيل واالخراج دخيل الدخيل: 
ان���ه ال يوجد في املس���رحية اي ارجتال جلأ اليه 
املمثل واذا كان يسمى ذلك ارجتاال فهو مخطئ الن 

االرجتال له قواعده واصوله.
يذكر انه قبل انطالق احللقة النقاش���ية كرمت 
مديرة املسرح باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب كاملة العياد، مدير فرقة »بدعة« لالنتاج 
الفني احلس���ن عبدالكرمي وسلمته درعا تذكارية 
تقديرا وعرفانا ملش���اركتهم في انشطة مهرجان 

»صيفي ثقافي 5«.

في الحلقة النقاشية الخاصة بالعرض

أنغام تبحث عن شركة إنتاج 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

اكدت الفنانة أنغام انها لن جتدد عقدها 
مع شركة »روتانا«، الن العرض اجلديد 
الذي قدم لها من قبل الشركة لم يناسبها، 
ملمحة الى أن انفصالها عن »روتانا« جاء 
دون خالفات، خاصة ان العقد مع الشركة 
كان قد انتهى رسميا بعد صدور ألبومها 
الثالث »نفسي أحب« العام املاضي، ولكن 
العرض الذي قدمه لها مدير الشؤون الفنية 
في مصر سعيد إمام لم يعجبها ففضلت 

الرحيل.
وأشارت انغام الى ان سبب عدم التجديد 
يعود الخالل الشركة على مدار 3 سنوات 
ببنود عقدها معها خاصة ان العقد نص 
على تصوير 3 كليبات من كل ألبوم، األمر 
الذي لم يحصل، فقد صورت أغنيتن من 
ألبومه���ا األول، وكليبا واحدا من األلبوم 
الثاني وكليبا من األلبوم الثالث، وهذا هو 
سبب مغادرتها الشركة وعدم جتديد العقد، 

مؤكدة أنها ال تستطيع اإلنتاج لنفسها على 
حسابها اخلاص، ألنها تعمل في الفن كي 
تكس���ب املال لتصرف على نفسها وعلى 
عائلتها، خصوصا أنها لديها التزامات مع 
أوالدها، من هنا فإنها لن تطرح ألبوما هذا 

العام وهي تبحث عن شركة انتاج.
من جهة اخ���رى جهزت انغام ألبومها 
الديني االول والذي يحمل اسم »احلكاية 
محمدية« حيث سيطرح في رمضان املقبل 
ويتناول أمهات املؤمنن وبنات الرسول 
ژ ، وهن ش���خصيات نسائية أثرت في 
حياته ژ ومنهن السيدة عائشة والسيدة 
صفية وأم أمين وحليمة السعدية وفاطمة 
ابنة الرسول ژ والسيدة زينب وأم عمارة 
وآمنة أم الرسول ژ وأسماء بنت أبي بكر، 
وهو من انتاج شركة »أرابيكا«، حيث تروي 
من خالل���ه مواقف درامية مغناة ووقائع 
وحكايات من تاريخ أمهات املؤمنن وبنات 

الرسول عليه الصالة والسالم. 

اجلدير بالذكر ان فكرة االلبوم ه������ي 
ألنغ�����ام التي كانت اعجبت بألبوم الفنان 
وائل جسار »ف�����ي حضرة احملبوب« والذي 
كتب كلماته د.نبي���ل خلف وحلنه وليد 
س���ع����د، وقد اعجب�����ت انغام باحلالة 
الدرامية في األلب������وم واألجواء الروحانية 
التي حتي�����ط به ما دفعها للتفكير في تقدمي 
عمل مثله »ألمهات املؤمن���ن«، ومن هنا 
طلبت الفنانة أنغام أن ينقل امللحن وليد 
س���ع���د الى الكاتب نبيل خلف الفك����رة 
خاصة انه ال معرف����ة س���ابقة له����ا به، 
فوافق فورا، وبعد مشاورات استم���رت 
ألش���ه����ر متت كتابة العم���ل وتلحينه 
وس���تصور انغام احدى االغنيات عل��ى 
طريقة الڤيدي����و كليب، بيد انها لن تظهر 
فيه، ألن استخدام األسلوب الرمزى أفضل 
العمل بنظرها، وق����د  بالنسبة لطبيعة 
استغرق تسجيل االغاني ثالثة ايام ووزع 

االغاني أسامة الهندي.

تطرح ألبومها الديني األول في شهر رمضان


