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الفنية

ميريام فارس

ممثلة ش���ابة قاعدة تتصرف مع 
االطفال اللي يبون يصورون معاها 
بطريقة غريبة مع انه هاالطفال دافعني 
فلوس علشان يصورون معاها فليش 
التطنيش و»الهجران« يا عزيزتي.. 

الغرور بداية الفشل!

ممثلة »المت« الصحافة 
وايد بالتركيز على زميالتها 
في مسلسل رمضاني مع انها 
دورها قوي ومؤثر في احداث 
العمل وأثبتت تفوقها.. واهلل 

احنا نأيدچ!

هجران لوم
ممثلة تعتقد انها »ملكت« احد 
املنتجني وانه طلباتها كلها اوامر 
لدرجة انه���ا عرضت عليه تكون 
بطلة اعماله اليديدة وصاحبنا ما 
صدق خبر وي����فكر باملوض�����وع.. 

مانقول اال احلمد هلل والشكر!

تفكير

أحالم حسن وأحمد إيراج وزينة كرم وبدر الشعبي في مشهد من املسرحية

المحترف الذي قدمه محمد الحملي 
)ملك الثل����ج( ليكمل هذا التميز  
حيث بدا في كامل لياقته الفنية 
وال ننس����ى إجادة عبدالمحسن 
افتيميوس ونورا  العمر وزينة 
الذين  العميري وبدر الشعيبي 
أثروا العم����ل بأدائهم المنضبط 

لشخصياتهم.
الجدير بالذكر ان العرض كما 
تم التبليغ ب����ه كان خاصا فقط 
للصحافة وعدد من رواد الحركة 
المس����رحية والفنانين الشباب 
للوقوف على م����ا أنجزته فرقة 
»ستيج جروب« وإلبداء الرأي في 
ت����جربتهم المسرحية، وذلك أثار 
استغراب البعض، الذين تساءلوا 
عن سبب إدخال جمهور كثيف في 
حي����ن ان العرض خاصا وليس 

عاما؟
وك�����ان من ضمن المدعوين 
الف����نان القدير غانم الصالح 
والكات��ب����ة عواط����ف الب����در 
الفضالة  إله����ام  والفنان����ات 
وش����مياء علي وهب����ة الدري 
وهيا الشعيبي وبثينة الرئيسي 
والمخرج عبداهلل عبدالرسول 
والفنان عماد العكاري  ومشاري 
البالم واإلعالمية ندى فاضل 
الفنانين الشباب  ونخبة من 

واإلعالميين.

الى ملك����ة، وهذا ايضا حدث مع 
زينة كرم )سمر( التي أثبتت ان 
اختيارها المشاركة في »المدينة 
الثلجي����ة« كان موفق����ا وكانت 
طلتها أحد عناصر نجاح العمل، 
ويأتي احمد إيراج بخبرته الفنية 
الطويلة وقدرته على تجسيد كل 
األدوار ليتفوق تمثيليا في ادائه 
لشخصية األخ األكبر لبدر، حيث 
القى استحسان الجميع وجاء االداء 

األطفال الى المسرحية.

التزام تام

ولو تحدثنا عن أداء الممثلين 
المشاركين س�������نجد ان أحالم 
حسن )سحر( بدا علي����ها االلتزام 
الفني التام فأدت دورها بحميمية 
النرجسية  واضحة وجس����دت 
والغرور وحب السلطة كما ينبغي، 
وتنقلت بسهولة من فتاة عادية 

اس���تخ����دمت بتناغ���م، فلم 
يش���عر الحض���ور بتغيرها 
ال��سريع وعاشوا معها ع��ناصر 
»الم�����دينة الثلجية« من ألوان 
وثلوج وأعاصير وغيرها، وما 
زاد من تكامل العرض اإلضاءة 
بإبهارها والمؤثرات الصوتية 
بتناسبها مع األحداث، اضافة الى 
االستعراضات المنظمة واالغاني 
واالزياء والذين جذبوا أنظار 

وإيقاظ االبن االصغر الذي يفاجأ 
بأنه كان يحلم.

تناغم

جمال مس���رحية »المدينة 
الثلجية« يكمن في استغاللها 
لجميع فضاء خشبة المسرح، 
الس���ينوغرافيا  حيث كان���ت 
رائعة، الس���يما انها امتزجت 
التي  المختلفة  الديكورات  مع 

الذي يحتجز بنت الخير )زينة 
افتيميوس( ويغوي اخته سحر 
)أحالم حس���ن( لتكون ملكة 
الثلج لكنه م���ع تصميم األخ 
األكبر ُيه���زم ملك الثلج ويتم 
تحرير بنت الخير من السجن 
وتعود سحر الى رشدها ويعود 
االخ االصغر الى اخوته ويعم 
عليهم الخير من جديد وتنتهي 
المسرحية على حضور األب 

الش���عيبي( على  أبنائه )بدر 
األرض ويفقد الوعي فيحلم انه 
يرى باب المنزل يفتح من تلقاء 
نفس���ه ويدخل هو إخوته الى 
المدينة الثلجية ويتفرق اإلخوة 
فيها لكن يح���اول األخ االكبر 
إيراج( بمساعدة أخته  )احمد 
س���مر )زينة كرم( ان يعيدوا 
إخوتهم فيواجهون خطر ملك 
الثلج الشرير )محمد الحملي( 

عبدالحميد الخطيب
تأكد لكل من شاهد مسرحية 
»المدينة الثلجية« لفرقة ستيج 
جروب مس���اء امس االول في 
مسرح تنمية المجتمع بالعدان 
انه من الممكن ان تكون الفكرة 
بحجم الحلم، خصوصا اذا ما 
اقترنت الفكرة بحالة فريدة من 
اإلبداع وطموح ش���باب لديهم 
ق�����ناعة بانه ال ي����وجد شيء 
أمام تحقي������قهم  مس���تحيل 
حلمه���م، فرغ���م اإلمكان���ات 
اقيم  الذي  الضعيفة للمسرح 
عليه العرض، إال ان »س���تيج 
جروب« قدمت وجبة مسرحية 
متوازنة تصلح لكل أفراد األسرة 
وشجعت األطفال على لاللتزام 

بالقيم التربوية.

أسطورة عالمية

ولو تطرقنا الى المسرحية 
الفنان  التي استوحى رؤيتها 
والمخرج محم���د الحملي عن 
العالمية  أس���طورة »نارليا« 
سنجدها تتمحور حول 4 إخوان 
هم أحالم وإيراج وزينة يتركهم 
والدهم )عبداهلل الخضر( في 
حوش المنزل ويذهب إلحضار 
المفتاح من الس���يارة وعندما 
يغادر المنزل يس���قط أصغر 

جانب من الفنانني احلاضرين للعرض ومعهم الكاتبة عواطف البدر الفنان عماد العكاري واإلعالمية ندى فاضل كانا ضمن احلضور

بعد نجاح »مكانه وين«

ميريام تستعد أللبوم خليجي خاص

أحيت حفل زفاف شقيق زوج هيفاء وهبي

شيرين تنفي وقف نشاطها الفني لمدة ستة أشهر
القاهرة ـ سعيد محمود

نفى مدير مكتب المطربة شيرين عبدالوهاب 
ما نقلته إحدى الصح����ف المصرية عن توقف 
نش����اطها الفني لمدة ستة أشهر بناء على طلب 
الطبيب. وذكرت الصفحة الرس����مية لشيرين 
عبدالوه����اب على موقع ال� »في����س بوك« أنها 
لن توقف نش����اطها الفني لمدة ستة أشهر كما 
ذكرت بعض وسائل االعالم، وأنها بصحة جيدة، 
وتستعد الستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد 
والسينغل الجديدة »ما تعتذرش« المقرر طرحها 

في أكتوبر المقبل.
كما أحيت شيرين منذ أيام حفل زفاف رجل 
األعمال طارق أبو هشيمة شقيق أحمد أبو هشيمة 
زوج المطربة هيفاء وهبي بفندق دوست تاني 
ليك فيو بالتجمع الخامس، وش����ارك أيضا في 
الحفل الفنان محمد حماقي. وكانت احدى الصحف 
القاهرية نشرت أن شيرين أعلنت عقب وضعها 

ابنتها الثانية »هنا« أنها ستستأنف نشاطها الفني 
في أكتوبر 2010، ولكن طبيبها الخاص نصحها 
بأن تقوم بمد فترة إجازتها س����تة أشهر أخرى، 
وأال تعود إال بعد أن تسترد كامل عافيتها حتى 
ال تحدث لها أي مضاعفات، وما ش����جعها على 
االقتناع بنصائحه وتأجيل عودتها أن وزنها زاد 
عن الطبيعي بعد اإلنجاب مثل المرة األولى، لذلك 
فضلت أن تؤج����ل ظهورها أمام الجمهور حتى 
تتخلص من هذا الوزن الزائد، حرصا منها على 

أال يراها أحد في شكل غير الئق. 
ومن جانب آخر بدأت ش����يرين في االستماع 
واختيار أغنيات ألبومها الجديد وأكدت أنها بالفعل 
اختارت ثالث أغنيات يتم توزيعها حاليا، حيث 
تتعاون مع الموزعين فهد وطارق مدكور ومحمد 
مصطفى، وأشارت إلى أنه لم تظهر أمامها المالمح 
األولية لأللبوم، موضحة أن ذلك لن يتحقق إال 

عندما تستقر على 6 أغنيات منه على األقل.

إيالف: تعمل الفنانة اللبنانية 
ميريام فارس على جتهيز ألبوم 
غنائي خليجي خاص، تنطلق به 
بعد جناحها باألغنية اخلليجية 
»مكان����ه وين« الت����ي تضمنها 
ألبومها األخير وطرحتها عبر 
الفضائيات العربية بشكل ڤيديو 
كليب، حيث بدأت فعليا عملية 
تس����جيل األغني����ات بصوتها، 
بع����د أن انتهت من انش����غالها 
بتصوير الفوازير طيلة الشهرين 

املاضيني.
وجتدد ميريام فارس خالل 
مجموعة من األغنيات اخلليجية 
اجلدي����دة تعاونه����ا مع امللحن 
الش����اعر  القعود ومع  عبداهلل 
سعود الشربتلي، من خالل أغنية 
»نور عيني« التي س����تصدرها 
الش����هر  كأول أغنيات األلبوم 
املقبل، والتي انتهت من تصويرها 
بطريقة الڤيديو كليب مع املخرج 

جو بوعيد قبل أشهر.
هذا وقد بدأت عملية التسويق 
لأللب����وم اخلليج����ي اخلاص 
واجلديد، من قبل الشركة املنتجة 
»ميلودي« ولم تستقر بعد على 
اسم الش����ركة املتوقع أن تقوم 
ف����ي اخلليج،  بتوزيع األلبوم 
حيث من بني األسماء املتوقعة 
للتوزيع، شركة أرابيك ريكورديد 
ميوزيك ARM، وشركة بالتينيوم 
 MBC ريكوردز التابعة ملجموعة
اإلعالمية، وشركة EMI العاملية 
الت����ي تتخذ مدين����ة دبي فرعا 
لتروي����ج وتس����ويق أغنياتها 

العربية والعاملية.
هذا واعتمدت ميريام فارس 
ف����ي اختياراته����ا م����ن األلوان 
اخلليجي����ة على ل����ون األغنية 
الس����عودي  اإلماراتية واللون 
الذي يطلق علي����ه »اخلبيتي« 
الى جانب اللون الكويتي والتي 
يتكفل باإلشراف عليها الى جانب 
جميع أغني����ات األلبوم امللحن 

شيرين عبدالوهابعبداهلل القعود.

)أنور الكندري(ملك الثلج »محمد احلملي« في مشهد استعراضي

قدموا عرضًا متكاماًل رغم إمكانات المسرح الضعيفة

نجوم »المدينة الثلجية« حققوا حلمهم في »العدان«

غانم الصالح: سعيد بـ 50 عامًا من التعاون مع حياة الفهد
إم بي سي: دافع الفنان القدير غامن 
الصالح ع���ن اغتصاب لولوة )حياة 
الفهد( في مسلسل »ليلة عيد« الذي 
ُعرض على MBC1 في رمضان املاضي، 
مشيرا الى ان املجتمعات العربية تعج 
بعشرات القصص واملصائب.. لكنها 

تظل خفية الن »البيوت أسرار«.
واض���اف الصالح قائال: لالس���ف 
مازال هناك من يري���د مصادرة آراء 
اآلخرين، وعدم االعتراف مبا يشهده 
الواقع من مصائب وكوارث أس���رية 
مثلما حدث مع »لولوة« بطلة »ليلة 
عيد« في مراهقتها باسم احلب، مؤكدا 
أن من حق املؤلف ان يسبح في خياله 
للمنطقة التي يري���د أن يصل إليها، 
ألن الدراما تقبل املبالغة أحيانا، وما 
ُيكتب على الورق ما هو إال »سرحة 
في خيال املؤلف كتبها بحسب ثقافته 

واستيعابه وفكره«.

وتوجه الصالح بحديثه ملن اتهم 
املسلسل باملبالغة قائال: من يعترضون 
على ان تكون املرأة طرفا رئيسيا في 
قضايا الشرف في وقتنا احلالي اذكرهم 
بأن القرآن الكرمي اش���ار الى ان اول 
جرمية ارتكبت في تاريخ البش���رية 
كانت بس���بب »امرأة«، وال ميكن أن 
جند في عاملنا االنساني مجتمعا مثاليا 
يخلو من الشوائب، مشيرا الى ان جناح 
املسلس���الت التي جتمعه مع الفنانة 
حياة الفهد يرجع إل���ى لغة التفاهم 
واالندماج الفكري والفني والعقلي الذي 
تش���كل على مدار 50 عاما من العمل 

املشترك تلفزيونيا ومسرحيا.
وتوقع الصالح ان يبدأ املنتجون 
مبكرا ف���ي تصوير اعمالهم لرمضان 
2011، وحتديدا في فصل الشتاء، الن 
املالبس الشتوية متنح الصورة بعدا 

الفنانة القديرة حياة الفهدجماليا.. على حد تعبيره. الفنان القدير غامن الصالح


