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اعتبر املمثل السعودي ناصر القصبيـ  جنم مسلسل »طاش 
ما طاش« ـ في حواره مع االعالمي داود الشريان في برنامجه 
»الثانيـــة مع وداد«، ان االقتراب من قضايا املواطنني وإبرازها 
بالشكل الالئق كان سببا في غياب الكوميديا عن بعض حلقات 

»طاش 17«.
وأضاف ان تفضيل اجلمهـــور لالعمال التي تعالج قضاياه 
كان وراء ظهور بعض حلقات مسلسل »طاش 17« بشكل مخالف 
للمناخ الكوميدي املعتاد عليه، ملمحا الى ان هذه احللقات رمبا 

أصابت املشاهدين بـ »الغم والهم«، على حد وصفه.
وأشار القصبي الى صعوبة تقدمي كل القضايا بشكل كوميدي 
أو ساخر، مؤكدا ان طبيعة املوضوع أو قوته أو حساسيته هي 
التي تفرض على فريق العمل أســـلوب التعامل، وانهم كفريق 
عمل وممثلني متفقون متاما على ضرورة التنازل عن اجلرعة 

الكوميدية في العمل كلما كان املوضوع حساسا وساخنا.

ايالف: اقيم مساء الثالثاء املاضي مبسجد اخللفاء 
الراشدين عزاء والدة الفنان محمد فؤاد والتي توفيت 

مساء االحد املاضي بعد صراع مع املرض.
وشـــهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانني 

الذين حرصوا على مواساة فؤاد في محنته ومنهم 
عمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، واحمد 
عدوية، وم.اسامة الشـــيخ رئيس احتاد االذاعة 

والتلفزيون، والفنان عادل امام وغيرهم.

مطرب بعد مـــا جرب حظه 
بالتمثيل هاأليام يفكر باإلنتاج 
لعـــل وعســـى انه ينجـــح فيه 
الكبيرة في  ويعوض خسارته 
ألبوماته اللي كان يعتقد انها راح 

تكسر »الصخر«.. اهلل كرمي!

تعويض
مقدم برامج »سعيد« هاأليام 
انـــه راح يشـــتغل فـــي قناة 
خليجية بس صاحبنا انصدم 
القناة طالبني  انه مســـؤولني 
منـــه انه يكون متفـــرغ لهم.. 

اهلل يعينك!

صدمة
مذيعة تبي »تصلح« ما 
أفسده الدهر سّوت عملية 
جتميل حق خشمها بس 
العملية فشـــلت واحلني 
 تفكـــر انهـــا تعيدهـــا.. 

اهلل يشفي!

خشم

خالل حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان »أيام المسرح« للشباب

»نجوم على الطريق« دّقت ناقوس »الخطر« في الدسمة
مفرح الشمري

حتت رعاية وحضور رئيس مجلــــس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشــــباب والرياضة د.فؤاد الفالح انطلقت مســــاء امس االول 
انشــــطة مهرجان »أيام املسرح« للشباب على خشبة مسرح الدسمة 
الذي اكتظ باحلضور الفنــــي واالعالمي لتغطية حفل افتتاح الدورة 
السابعة والتي تقام حتت شعار »سينوغرافيا املشهد املسرحي« والتي 

وتستمر حتى 7 اجلاري.
احلفــــل بدأ بجولة تفقدية من د.الفــــالح على املعرض الفني الذي 
تشارك فيه العديد من اجلهات الداعمة ألنشطة الشباب وذلك مبعية 
نائب املدير العام لشؤون الشباب رئيس املهرجان جاسم يعقوب ومدير 
املهرجان عبداهلل عبدالرسول والشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ومديرة 
ادارة املسرح باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب كاملة العياد 
وعميد املعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد السليم ورئيس اللجنة 
االعالمية للمهرجان توفيق العيد وعدد كبير من املهتمني بأنشــــطة 

الشباب وعلى رأسهم رجل االعمال عبدالرحمن الفارسي.
ومن ثم توجه احلضور الى خشــــبة املســــرح لتبدأ فقرات حفل 
االفتتاح الذي تصدى إلخراجه املخرج علي وحيدي من خالل التعبير 
احلركي الذي أداه مجموعة من الشباب باتقان وسط اضاءات باهرة، 
بعدها صعد مقدما احلفل املذيع عبدالرضا بن سالم واملذيعة بشرى 
الرامزي إلى خشــــبة املســــرح، ثم قدما نبذة مختصرة عن مهرجان 
 أيام املســــرح للشــــباب الذي تزامن انطالق دورته السابعة مع مرور 
30 عاما على تأســــيس فرقة مسرح الشــــباب التي قدمت العديد من 

النجوم للساحة الفنية.

فيلم وثائقي

تال ذلك استعراض أنشطة 
الــــدورة الســــابعة للمهرجان 
والفرق املشاركة فيها عن طريق 
فيلــــم وثائقي، ثــــم ألقى مدير 
املهرجان عبداهلل عبدالرسول 
كلمته التــــي جاء فيها: نحتفل 
جميعا بانطالقة أنشطة مهرجان 
ايام املســــرح للشباب بدورته 
السابعة والذي تنظمه الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ليكون 
هذا التجمع منبرا حضاريا ثقافيا 
فنيا يبرز فيه شبابنا املسرحي 
قدراتهم وإبداعاتهم نحو مستقبل 

مسرحي مشرق.
وتوجه بكلمة للمشاركني في 
العروض املسرحية حيث قال: 

ليعش اجلميع حلظات التنافس الشــــريف وليكن التميز هو هدفكم 
األسمى وأمتنى لكم التوفيق بأعمال الدورة السابعة ملهرجان أيام املسرح 
للشباب. واختتم عبدالرسول كلمته بتوجيه الشكر لراعي املهرجان 
د.فؤاد الفالح وجلميع املؤسسات الثقافية واإلعالمية واملسرحية الداعمة 
للمهرجان وعلى رأسها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ووزارة 

اإلعالم وجميع وسائل اإلعالم املختلفة.

التكريم

الوفــــاء والتقدير كان لهما حضور كبيــــر في حفل االفتتاح حيث 
متت دعــــوة الفنانني الكبار الذين اختارتهم اللجنة املنظمة للصعود 
الى املســــرح لتكرميهم من قبل راعي احلفل د.فــــؤاد الفالح ورئيس 
املهرجان جاســــم يعقوب ومدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول، وهم: 
الكاتب املسرحي عبداألمير التركي، الفنان القدير محمد املنيع، الفنان 
القدير محمد جابر، الفنان القدير خالد العبيد، الفنان القدير خليفة عمر 
خليفوه، الفنانة القديرة هيفاء عادل، الفنان القدير عبداملجيد قاسم، 
والناقد املسرحي الزميل محبوب العبداهلل، كما قامت ادارة املهرجان 
بعمل تكرمي خاص للمخرج السينمائي الشاب أحمد اخللف إلجنازاته 
املميزة ومنها حصوله على جوائز عاملية بعد مشاركة فيلمه »سالم« 
بالعديد من املهرجانات العاملية السينمائية. كما مت تكرمي أعضاء جلنة 

التحكيم، ثم كرمت جلنة املشاهدة.

نجوم على الطريق

بعد ذلك مت عرض اســـكيتش »جنوم على الطريق« من بطولة 
أحالم حسن وابراهيم الشيخلي وعبداهلل اخلضر وعبداهلل البدر 
وميثم بدر وهو عرض خارج 
الرســـمية وتدور  املنافســـة 
أحداثه حول بعض الشـــباب 
الذين يســـعون للشهرة في 
احلركة الفنية بغرض اشباع 
الشـــخصية بغض  رغباتهم 
النظر عـــن قيمة ما يقدمونه 
من أعمال حيث يشاركون في 
برنامج تلفزيوني الكتشـــاف 
املواهب اســـمه »جنوم على 
الطريق« والذي يكشـــف عن 
الزائفـــة حيث دق  حقيقتهم 
»ناقوس اخلطر« وحث الشباب 
للمحافظة على الهوية الفنية 
للديرة واالبتعاد عن »التفاهات« 
وان يكون الـــرواد الكبار هم 

قدوتهم في حتقيق أحالمهم.

تكرمي خاص للمخرج أحمد اخللف عن فيلم »سالم« د.فؤاد الفالح مع احلضور في جولة باملعرض الفني

جانب من احلضور وفي مقدمتهم د.فؤاد الفالح ورئيس املهرجان جاسم يعقوب ومدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول والشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ود.فهد السليم

جائزة »الحشاش قروب« 
ألفضل استعراض مسرحي

خصصت فرقة »احلشاش قروب« جائزة خاصة 
ألفضل اس��تعراض مس��رحي في الدورة الس��ابعة 
للمهرج��ان، تخضع ملعايير جلن��ة التحكيم ليصبح 
عدد اجلوائز 15 جائزة، 13 مقدمة من اللجنة املنظمة 
وجائزة واحدة من فرقة اجليل الواعي ألفضل ممثلة 
واعدة باالضافة الى جائزة »احلشاش قروب« الفضل 

استعراض مسرحي.
فريق اسكتش »جنوم على األرض« أثناء حتيتهم للجمهور

)قاسم باشا(املكرمون في صورة جماعية

5.30: ح��وار ح��ول 
جتربة املهندس��ة فاطمة 
القامس في السينوغرافيا 

املسرحية.
6.30: ح��وار ح��ول 
مخرج��ات املعهد العالي 
للفن��ون املس��رحية مع 
عميد املعهد د.فهد السليم 
تدير احلوار املذيعة عهود 

أحمد.
ع��رض   :8.00
مسرحية »املركب« لفرقة 
للفنون  العال��ي  املعه��د 

املسرحية.
9.30: احللقة النقاشية 
مبس��رحية  اخلاص��ة 
»املركب« تدي��ر احللقة 
اإلعالمية املخضرمة أمل 

عبداهلل.

أجندة اليوم

جوليا تتبرأ من تصريحات شقيقها زياد بطرس 
في بيان صحافي.. وعوض الرومي يكتفي بعدم التعليق

انه يحترم كثيرا شقيقته جوليا، 
وأن عالقة مودة واحترام جتمع 

بينها وبني الفنانة ماجدة.

الرومي التعليق على ما صرح به 
زياد، واكتفى في رده بجملة واحدة 
»ما بيحرز إنو علق عليه«، مؤكدا 

ال تشاركه فيه جوليا.
من جانبه رفض عوض الرومي 
مدير أعمال وشقيق الفنانة ماجدة 

املتبادل  وحرصها على االحترام 
بينهما، مؤكـــدة ان زياد بطرس 
قد عبر عن رأيه الشخصي الذي 

بيروت - ندى مفرج سعيد و»إيالف«
وزع املكتب اإلعالمي للفنانة 
جوليـــا بطرس بيانـــا صحافيا 
مساء امس تتبرأ فيه جوليا من 
تصريحات شقيقها امللحن زياد 
بطرس وانتقاده للفنانة ماجدة 
الرومـــي خالل ظهـــوره االخير 
فـــي برنامج »بـــدون رقابة« مع 
اإلعالمية وفـــاء الكيالني، والتي 
أثـــارت ردود افعال واســـعة في 

وسائل االعالم.
وجاء في البيان: تعليقا على 
املقابلة التلفزيونية التي اجرتها 
قناة LBC مع زيـــاد بطرس يهم 
جوليا بطرس ان تعبر عن كامل 
محبتهـــا وتقديرهـــا لفن ماجدة 
الكـــرمي  الرومـــي ولشـــخصها 

زياد بطرسالفنانة ماجدة الرومي مع شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي

منى واصف

جوليا بطرس

ناصر القصبي

عمرو دياب محمد فؤاد تامر حسني

منى واصف: فشلت في السياسة.. وأنتظر لقاء بوحيرد
أكدت الفنانة الســـورية منى واصف أنها طاملا متنت 
لقاء املناضلة اجلزائرية جميلة بوحيرد، لكن الظروف 
حالـــت دون امتام ذلك، وقالت: كلما أتى اســـم اجلزائر 
على مسمعي، تذكرت مسرحية عن جميلة بوحيرد وانا 
مراهقة قدمت دورها زميلة لي شقراء، معتقدة ان البطالت 
واملجاهدات ال ميكن ان يكّن إال شقراوات، بحسب صحيفة 

»اخلبر« اجلزائرية.
واضافت: بعد كل هذه السنوات لم يتسن لي ان اراها، 
فمرة كنت في اجلزائر وكانت هي مسافرة، وعندما دعيت 
الى دمشق لتكرميها من قبل الرئيس السوري بشار االسد 
ارادت هي رؤيتي وكنت انا املســـافرة، لألسف الظروف 

لم تسمح بلقائنا رغم رغبتنا املشتركة.
وعن رغبتها في دخول عالم السياسة، خاصة ان لها 
شعبية كبيرة في سورية قالت واصف: جربت حظي في 
الدخول الى مجلس الشعب )البرملان( سنة 1993 لكني 
فشلت في جمع عدد االصوات او التوقيعات، وكنت سفيرة 
للنوايا احلسنة ملدة سنتني، لكني فشلت ألن الفن عندي 

اهم من اي منصب آخر.
في الوقت نفســـه، أكدت الفنانة السورية انها حتلم 
بتجســـيد شـــخصية انديرا غاندي التي هي متثل بحق 
تراجيديا السلطة واملوت، كما أشارت الى انها كانت تطمح 

الى تأليف كتاب، لكنها عدلت عن الفكرة بعد فترة.

القصبي يعترف لـ »الشريان«: غابت الكوميديا 
عن »طاش 17«.. وهذه هي األسباب!

عزاء والدة محمد فؤاد يجمع حسني ودياب


