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نف���ت الفنانة عال 
غامن ما تردد مؤخ��را 
بشأن اعتزالها الف��ن 
وارتدائه���ا احلجاب، 
ت���ردد ان عال  حيث 
احلج���اب  ارت���دت 
واعتزل���ت الفن بناء 

على رغبة بناتها.
وأرجع���ت ع���ال 
الس���بب في انتشار 
تلك الش���ائعات الى 
اختفائها عن احلفالت 
والتكرميات التي تقام 
لألعمال التي شاركت 

فيها.
وكانت عال قد ش���اركت خالل ش���هر رمضان في كل من 
»احلارة« و»العار« وتعرضت لهجوم حاد بسبب مالبسها 

املثيرة والتي ال تتناسب مع شهر رمضان.

مطرب���ة خليجية ص���ارت هااليام 
مقدمة برامج علش���ان تعوض غيابها 
عن جمهورها واملصيبة ملا »يسألونها« 
الناس عن يديدها تقول لهم انه شركة 
انتاجها كاشتة فيها مع انها مطرودة 

منها من زمان.. الچذب حبله قصير!

ممثلة ما »سلمت« من انتقاد ممثلة مشهورة 
بعد ما هاجمتها في الصحافة بأنها بخست 
حقها في تقليل حلقاتها في مسلسلها االخير 
الش���ي اللي خلى هاملمثلة تقط اللوم على 
الصحافة اللي حرفت كالمها مثل ما تقول.. 

اذا انتي مو قد الكالم ال تتحچني!

طرد لوم
ممثل ما فادت معاه »النصايح« 
هاالي���ام متضاي���ق ألن���ه احد 
املخرجني طرده من اللوكيش���ن 
ألنه مزعج ويتدخل في كل شي ما 
يخصه، واملصيبة مسوي نفسه 

جنم النجوم.. تستاهل!

مزعج

مفرح الشمري
قدمت فرقة لوياك مساء أمس 
األول مسرحيتها االستعراضية 
»أيام عمر اخليام« على خشبة 
مسرح الدس���مة ضمن املسابقة 
الرس���مية لع���روض مهرجان 
أيام املسرح للشباب في دورته 

السابعة.
املس���رحية حتك���ي قص���ة 
الفلكي  الع����الم  »عمر اخليام« 
التي كتبها امني  والفيلس���وف 
معلوف واعدتها فارعة السقاف 
كشفت احداثها للح���ضور الذي 
اكتظت به كراسي مسرح الدسمة 
عن بعض اجن���ازات »اخليام« 
العلمية وفلس���فته في احلياة 
وأخالقياته في التعامل وعالقاته 
بالساسة والسالطني تدور احداث 
املسرحية في سمرقند واصفهان 
الس���لجوقي  عندما كان احلكم 
التركي يفرض سي���طرته ونفوذه 

عل���ى منط���قة ب���الد ف����ارس 
وامل��ناطق املجاورة.

مرصد فلكي

سلطت املس���رحية الضوء 
على الصراع القائم بني العلماء 
الذين  الدين املتشددين  ورجال 
كانوا يعتبرون اجنازات »عمر 
اخليام« كفرا وإحلادا مما دفعه 
لالنتقال من سمرقند الى اصفهان 
بحثا ع���ن نظام قوي قادر على 
توفير مرصد فلكي له يكمل فيه 
أبحاثه ويوفر في الوقت نفسه 
له مناخا يكون أكثر حرية ميكنه 
من البحث واكتشاف املزيد من 

أسرار الكون.
ورغم الظلم الذي تعرض له 
»اخليام« اال انه عاش قصة حب 
جميلة ولكنه���ا كانت محفوفة 
باملخاطر واملجازفة مع نورهان 
التي  الش���ابة األرملة  الشاعرة 

تعّرف عليها في قصر نصرخان 
لتصب���ح حبيبته التي ال ميكن 
االستغناء عنها رغم اجلو الذي 
يعيش���ه واملل���يء باملؤام���رات 
واملكائد السياس���ية الدائرة في 
القصور التي يتنقل فيها حيث 
كان بطل تل���ك املؤامرات زعيم 
املذهب االس���ماعيلي ومؤسس 
فرقة احلشاشني احلسن بن علي 

الصّباح.

مشاكل

الكثير من  الفرق���ة  واجهت 
أبرزها تعرض بطلة  املش���اكل 
املس���رحية زينة الى كس���ر في 
رجلها قبل الع���رض ب� 5 أيام، 
غير ان زميلتها نورهان استطاعت 
ان تؤدي دورها املليء باألحداث 
املهمة بكل إتقان وبراعة وساعدها 
ف���ي ذلك زمالؤها الذين اتس���م 
أداؤهم باخلفة والرش���اقة على 

املسرح سواء من ناحية التمثيل 
أو االستعراض.

رؤية إخراجية

أولت مخرجة املسرحية ناديا 
القديري اهتماما واضحا لتطويع 
قدرات الشباب و»الصبايا« املذهلة 
ومزجتها مع اللوحات الغنائية 
الت���ي كانت حتكي ع���ن أحداث 
مهمة حصلت ف���ي حياة »عمر 
اخلي���ام« ووضح ذلك كثيرا في 
لوحات »املؤامرة«، و»الطقوس«، 
و»العرس« التي نالت استحسان 
اجلميع ساعدها في ذلك األزياء 
واإلضاءة واملقطوعات املوسيقية 
املتنوع���ة واملتناغمة واملوظفة 

دراميا بالشكل الصحيح.

مشكلة اللغة

ما يعيب ع���رض »أيام عمر 
اخليام« هو »اللغة« وتشكيالتها 

املتع���ددة خاصة ف���ي حوارات 
البعض،  املمثلني مع بعضه���م 
وهذا األمر بحاج���ة الى اهتمام 
كبير من القائمني على »لوياك« 
حتى تكون أعمالهم املس���رحية 
أكثر متيزا وه���ذا يتطلب اقامة 
العديد من الورش للقضاء على 
هذه املش���كلة التي تعاني منها 
هذه الفرقة في مش���اركاتها في 

املهرجانات املسرحية احمللية.
وأخي���را يبق���ى ان نقول ان 
مس���رحية »أيام عم���ر اخليام« 
اعتمدت بش���كل أساس���ي على 
االستعراض فكان عرضا ممتعا 
حقق الفرجة املسرحية التي كنا 
نتمناها في ان تكون مبهرجاناتنا 
املسرحية خاصة ان الفرقة حققت 
جائزة أفضل عرض مس���رحي 
متناغم في الدورة اخلامسة من 
هذا املهرجان فهل حتققها في هذه 

الدورة؟!

عال غامن

تامر حسني

.. وفي قصره

حنان ترك

عمر اخليام في مشهد من املسرحية

ام. بي. سي: كشفت الفنانة البحرينية شيماء 
س����بت، عن أنها ال متانع في القيام بعمليات 
جتميل لنفسها، شريطة أن يكون ذلك بعد سن 
األربعني، خاصة أنها مقتنعة متاما بش����كلها 
اآلن، نافي����ة اتهامات البعض لها باجلرأة في 
أدوارها وميلها الرتداء مالبس مثيرة، وعبرت 
سبت من جهة أخرى عن حلمها الدائم بالزواج 
واالمومة، مشيرة الى أنها لم جتد بعد شريك 

حياتها املناسب.
وقالت سبت ل� mbc. net إنها ال متانع بعمل 
شد أو شفط للدهون بعد هذه السن كعملية 
حتسني ال أكثر، على عكس ما تقوم به املمثالت 
الالتي يشوهن انفسهن دون داع«. موضحة 
أنها مقتنعة بشكلها اآلن وال تفكر في القيام 

بأي عملية جتميل.
وقالت ردا على اتهامها بتعمد اإلثارة في 
مالبسها: »أنا أنتبه جيدا ملا ارتدي، وأحرص 
على أن يكون محافظا مستش����هدة على ذلك 
باستعانتها بأختها عارضة االزياء في اختيار 

ما يالئمها.
وعن الزواج قالت ضاحكة: »ال ميكنني أن 
أخطب لنفسي، فأنا كأي فتاة حتلم بالزواج 

واألمومة، لكن لألسف لم أجد الشخص املناسب 
بعد في كل من تقدم لي«.

بررت الفنانة البحرينية افتتاحها شركة 
انتاج فنية خاصة بها حتمل اسم »4 سبت« 
بتعلقها بالفن منذ الطفولة وقضائها طفولتها 

على املسرح.
واضافت »أنا والفنانة في الش����رقاوي لم 
نكن نلعب في احلي كس����ائر االطفال، ولكننا 
قضينا طفولتنا على خش����بة املسرح، لذلك 
درست خطواتي جيدا وافتتحت شركة االنتاج 

التي هي مبثابة احللم بالنسبة لي«.
وأكدت أن فكرة انت����اج عمل درامي فكرة 
مؤجلة حلني دراسة وضعها، جتنبا للمشاكل 
التي تعرض لها غيرها من املنتجني، معتبرة أن 
التجارب النسائية التي سبقتها للفنانة زينب 

العسكري ولطيفة املجرن جميعها ناجحة.
وأبدت سبت سعادتها بأصداء مسرحيتها 
األولى »عيال سعادة«، والتي هي من انتاجها 
قائلة: »جميع صحف البحرين واخلليج كتبت 
عن هذا العمل، كم����ا أنني تلقيت دعوات من 
اخلليج ومن اوروبا لعرضها هناك، وهذا ما 

شكل حافزا لي لعرضها في اخلارج«.

اكدت العضو املنتدب لفرقة »لوياك« فارعة السقاف 
ان الشباب املشاركني في هذا العمل ليسوا محترفني 
وامنا هواة حاولوا تقدمي عمل مسرحي يليق بقيمة 

الشخصية التاريخية التي يتناولها النص.
جاء ذلك في احللقة النقاشية اخلاصة مبسرحية 
»اي����ام عمر اخليام« والتي ادارته����ا باقتدار الكاتبة 
القديرة عواطف البدر وشهدت حضورا كثيفا من النقاد 
واالعالميني باالضافة الى اجلمهور من مختلف االعمار. 
واضافت السقاف التي كانت سعيدة مبا قدمه شباب 
»لوياك« في مشاركتهم الثانية في أنشطة مهرجان ايام 
املسرح للشباب قائلة: واجهنا الكثير من التحديات 
الجناز هذا العمل اهمها غياب التمويل الالزم النتاجه 
وندرة الكفاءات التي نحتاجها لتدريب شباب ليسوا 

محترفني وهم جميعا من الطلبة الهواة.
وبعدها فتحت عريفة احللق����ة الكاتبة القديرة 
عواطف البدر احلدي����ث للنقاد واجلمهور املتواجد 
في قاعة الندوات مبسرح الدسمة، حيث اشادوا مبا 
قدمت����ه »لوياك« من عمل حقق الفرجة املس����رحية 
التي افتقدوها في هذا املهرجان من خالل هذا النص 
الذي يتحدث عن ش����خصية تاريخية قدمت الكثير 
للحضارة االنس����انية. ومن جانبها شكرت مخرجة 
العمل ناديا القديري جميع من شارك في هذا العمل 
وعلى رأسهم مصمم االستعراضات واالزياء والديكور 
الفنان اللبناني ابراهيم مزنر وجميع املمثلني الشباب 
الذين عملوا ليال ونهارا لتقدمي عمل يليق بس����معة 

»لوياك« التي تدعم املواهب الشبابية.

)أنور الكندري( الكاتبة القديرة عواطف البدر في احللقة النقاشية مبشاركة جنوم »لوياك«

مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول يتوسط الزميلة ليلى احمد والنجمة هدى اخلطيب واملخرجان احمد اخللف وهاني النصار

شيماء سبت: أنتظر ابن الحالل
لن أجري عمليات تجميل قبل األربعين

إشادات كثيرة رغم غياب الدعم!
في الحلقة النقاشية الخاصة بـ »أيام عمر الخيام«

»أيام عمر الخيام«.. فرجة مسرحية
قدمتها »لوياك« ضمن العروض المسرحية الرسمية لمهرجان أيام المسرح السابع للشباب

حنان ترك: قلبي صوفي وعقلي سلفي.. وسماعي لألغاني ضعف إيمان
ام. بي. س����ي: كشفت الفنانة املصرية حنان ترك 
عن انها ال تس����تطيع الزواج حاليا النها لم حتصل 
على طالقها رسميا من زوجها االخير الذي لم تفصح 

عن هويته.
وفيما اعتبرت ان س����ماعها لالغاني ضعف اميان 
منها، واش����ارت حنان الى ان فيلمها اجلديد »االخت 
تريزا« يحارب الفتنة الطائفية ويدعو للوحدة الوطنية 

بني املسلمني واالقباط.
وقالت في مقابلة مع برنامج »كش ملك« على قناة 
»احلياة« الفضائية مساء امس االول: »لقد تسرعت 
في زواجي االخير الذي لم يستمر اكثر من 6 اشهر، 
خاصة ان هذه املوضوع����ات مصيرية وحتتاج الى 
حس����م، لكن قرار االنفصال كان ضرورة، وال اعتبر 

نفسي مخطئة فيه«.
واضافت »انفصلت عن زوجي، لكن الورقة الرسمية 
هو احتفظ بها، لكن معي ورقة ثانية، واحاول حاليا 
من خ����الل احملامي اخلاص بي ان اجعلها رس����مية، 
لكني ال اس����تطيع ان اتزوج اآلن، الن الورقة ليست 
موثقة«. في الوقت نفسه رفضت حنان التعليق على 
التس����جيل الذي عرض لزوجها الثاني رجل االعمال 
خالد خطاب الذي طالبها فيه بالعودة له مرة ثانية، 
اال انها بدت س����عيدة للغاية لهذا االمر، وتغزلت في 

خالد واسرته.
واعتبرت حنان ترك ان الفنانات احملجبات الالتي 
خلعن احلجاب وعدن للفن مرة ثانية غير مخطئات، 
مشيرة الى انهن ضحايا لالشخاص املوجودين في 
محيطهن الذين فشلوا في التعامل معهن واحتوائهن 

بشكل ال يجعلهن يخلعن احلجاب.
وقالت ان االنسان ضعيف امام الشهوات بطبعه، 
وخاص����ة الفنانني، ملا هم عليه من ش����هرة وغيره، 

الفتة الى ان الصحبة ان لم تكن جيدة، فان الفنانات 
احملجبات سيرجعن عن حجابهن.

وحول امكانية خلعها للحجاب، قالت حنان: »ليس 
هناك انس����ان كبير على الفتنة حتى لو كان ش����يخ 
الشيوخ، لكني »حفيت« على احلجاب ملدة سبع سنوات، 
ولن اتنازل عنه ابدا، ودائما ادعو اهلل سبحانه وتعالى 

ان يثبتني في حجابي ويبعد عني الشهوات«.
ورأت الفنانة احملجبة ان سماعها لالغاني ضعف 
اميان منها، خاصة انها حتب املوسيقى وال تستطيع 
ان تس����تغني عنها، مش����يرة الى ان ظاهرة انتشار 
االغاني الدينية جيدة، وانها احبت ألبوم وائل جسار 
الديني االخير. وكش����فت عن انها ندمت على قيامها 
بعمل فيلم »اآلخر« بسبب املشاهد املثيرة التي ظهرت 
فيها، مشيرة الى انها قبلت هذا العمل حتت ضغط من 
استاذها وقتها املخرج يوسف شاهني، وانه هددها ان 

اعتذرت عن الدور بعدم العمل معه مرة ثانية.
وش����ددت على ان الداعية االق����رب الى قلبها هو 
احلبيب علي اجلفري، الن قلبها صوفي وعقلها سلفي، 
مشيرة الى انها حتضر دروسا للدعاة خالد اجلندي 

ومصطفى حسني ومحمد حسان.
من جانب آخر، اكدت حنان ترك ان فيلمها اجلديد 
الذي جتهز له »االخت تريزا« هو ابلغ رد على اتهامها 
مبحاربة االقباط ومنع القبطيات من دخول الكوافير 
اخلاص بها، مشيرة الى ان احداث الفيلم تدور حول 
قضية الوحدة الوطنية في مصر بني املسلمني واالقباط 
ومحاربة الفتنة الطائفية. وكشفت انها اعتذرت مؤخرا 
عن فيلم لبناني اسمه »سماء اجلنوب«، الفتة الى انها 
كانت تتمنى ان تعمله النها تشعر بانها مقصرة في 
حق جنوب لبنان الصامد، وتريد ان تقدم شيئا له، 

مثلما قدمت لفلسطني والعراق ودارفور.

قالت إنها تحارب الطائفية بـ »األخت تريزا«

عال غانم تنفي اعتزالها الفن 
وارتداءها الحجاب

تامر حسني يأخذ أعلى أجر 
في تاريخ الدراما العربية

اتفق الفنان تامر حسني مؤخرا مع رئيس مجلس 
ادارة شركة عرب اسكرين د.وليد مصطفى على االجر 
الذي سيتقاضاه نظير قيامه ببطولة أول مسلسل درامي 
يدخ����ل به مجال الفيديو ف����ي أول جتربة له برمضان 

املقبل.
ويعتبر أجر تامر حسني الذي مت االتفاق عليه هو 
أعلى اجر يحص����ل عليه فنان عربي في تاريخ الدراما 
العربية وهو 80 مليون جنيه مصري، وقد اجتمع تامر 
امس مع املنتج وليد مصطفى مبنزل تامر مبنطقة حدائق 
االهرام في جلسة مغلقة استمرت عدة ساعات ملناقشة 
كل تفاصيل املسلس����ل املقرر البدء في تصويره خالل 
االيام املقبلة، مبجرد االستقرار على النجوم املشاركني 
بالعمل، وقد رش����ح الفنان تامر حسني املخرج محمد 
س����امي إلخراج املسلس����ل لثقته مبوهبته العالية في 

مجال االخراج.
هذا وقد قام الفنان تامر حسني بتأجيل أي مشروعات 
فنية في الوقت احلالي حلني امتام كل تفاصيل املسلسل 

للحاق باملوسم الرمضاني املقبل.


