
الجمعة
8  اكتوبر 2010

15
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مطربة خليجية كانت بردودها 
»أصيل���ة« عل���ى بع���ض الزمالء 
الصحافيني الذين حاولوا الوقوع 
بينها وب���ني مطرب���ة عربية في 
مؤمترها الصحاف���ي االخير اللي 

سّوته قبل چم يوم.. كفوواهلل!

ردود
ممثل ما »أحسن« التصرف بعدما رفض 
دعوة القائمني على مهرجان مسرح الشباب 
حلضور أنش���طته بحجة انه مشغول، 
املصيبة انه هاملمثل ما انعرف إال من خالل 
هاملهرجان بس بعدما طلع بالتلفزيون 

تغيرت أحواله.. صچ منكر حسنة!

دعوة
مذيعة باالعالم تقرق وايد على 
مسؤولينها علشان يحسون فيها 
ويحطونها في برامج مباش���رة 
البرامج املسجلة  ألنها ما حتب 
اللي ما تلقى نفسها فيها مثل ما 

تقول.. احلمد هلل والشكر!

قرقة

في الحلقة النقاشية الخاصة بمسرحية »الفارس وأميرة الغابة«

األطفال نجوم العمل الحقيقيون!

ف���ي املهرجان���ات جدية 
وليست شرفية، وذلك من 
خالل العروض التي ينوون 
تقدميه���ا في املس���ابقة، 
ان���ه ال يوجد  موضح���ا 
ب���أن تقدم تلك  أي ضرر 
العروض على النقاد قبل 
دخولها في املسابقة، ألن ما 
يقدم في املهرجانات عبارة 

عن مناذج مسرحية.

بينما ذكرت حنني هشام 
ان املمثلني اس���تفادوا من 
عرض املسرحية ايام العيد، 
وذلك للقضاء على جميع 
السلبيات التي واجهتهم.

وف���ي نهاي���ة احللقة 
النقاش���ية طالب املشرف 
الع���ام على املس���رحية 
د.حسني املسلم ان تكون 
الفرق املسرحية  مشاركة 

جاءت احللقة النقاشية 
اخلاصة مبسرحية »الفارس 
وأميرة الغابة« التي أدارتها 
أبوالفي  الزميل���ة نيف���ني 
مبشاركة مدير عام الفرقة 
الفن���ان عص���ام الكاظمي 
واملخرج حسني سالم مليئة 
بكلمات الشكر والثناء لفرقة 
اجليل الواعي لتقدميها عمال 
تربويا لالطفال خاليا من 
جميع الشوائب التي جندها 
في اعمال مسرح الطفل هذه 

االيام.
القديرة  الكاتبة  وأكدت 
عواطف البدر في مداخلتها 
انها شاهدت عمال مسرحيا 
يحمل بني طياته الكثير من 
القي���م واملواعظ التي البد 
ان تتوافر في اي مسرحية 
مقدمة للطفل ألن االطفال 

يتأثرون مبا يشاهدونه.
وش���كرت الب���در فرقة 
الواع���ي على هذه  اجليل 
املسرحية اجلميلة وواصلت 
العام  الى املشرف  شكرها 
على املس���رحية د.حسني 
املس���لم الذي قدم لنا عمال 
احترمن���ا م���ن خالله ولم 
يخدش حياءنا مثلما يحصل 
في بعض مسرحيات الطفل 

هذه االيام.
من جانبه���ا، امتدحت 
الزميل���ة ليل���ى احمد أداء 
الفنانة فاطمة الطباخ التي 
جس���دت دور »الساحرة« 
باقتدار واتقان، كما امتدحت 
املكي���اج املس���تخدم ف���ي 
املسرحية واالطفال املشاركني 
الذين كانوا بالفعل هم جنوم 
التي كانت  هذه املسرحية 
ازياؤها فقيرة وخاصة فيما 
يتعلق بلبس امللك، متمنية 

التوفيق للجميع.

د.حسني املسلم مع الكاتبة القديرة عواطف البدر

الزميلة نيفني أبوالفي مع املخرج حسني سالم في احللقة النقاشية

في آخر عروض مهرجان أيام المسرح للشباب السابع

الطباخ »سحرت« الجميع في »الفارس وأميرة الغابة«

مفرح الشمري
في آخر ع���روض مهرجان 
ايام املسرح للشباب في دورته 
الس���ابعة قدمت فرق���ة اجليل 
الواع���ي مس���رحية »الفارس 
واميرة الغابة« وهي مسرحية 
للطفل من تأليف فائق احلكيم 
واخراج حسني سالم، وذلك مساء 
امس االول على خشبة مسرح 
اجلمعي���ة الثقافية االجتماعية 

مبيدان حولي.

فكرة المسرحية

الرئيس���ية للعرض  الفكرة 
املس���رحي تدور حول الصراع 
االبدي بني اخلير والشر وتدور 
االحداث حول امرأة عجوز تسعى 

لالنتقام م���ن امللك الذي طردها 
من قصره خاصة بعدما اصبحت 
»س���احرة«، ومع مرور االحداث 
تأتيها فرصة ذهبية عندما ارادت 
االمي���رة االحتفال بعيد ميالدها 
حي���ث ذهب���ت ال���ى »العجوز 
الساحرة« بعد ان غافلت رقيب 
البرج فتستغل العجوز الفرصة 
وتس���حرها بعد ان »وخزتها« 
مبغزلها لتحولها الى وردة شوكية 
فتنام االميرة نومة طويلة وينام 
معها كل من في القصر االمر الذي 
ش���عرت معه العجوز الساحرة 
باالنتصار خاصة عندما استعانت 
مبساعد الطباخ الذي ترك العمل 
بالقصر نتيجة الهماله وجتبره 
على ان يساعدها واال فستحوله 

الى متثال، ولكن احالم العجوز 
الساحرة تبخرت بعد ان وصل 
احد الفرس���ان الى مكانها عندما 
ضل طريقه ليتعرف على حكاية 
االميرة ويقرر مساعدتها وينجح 
حيث متكن من قتل »الساحرة« 
بسيفه ليعود اجلميع الى احلياة 

مرة اخرى.

رؤية اخراجية

استطاع املخرج الشاب حسني 
سالم في جتربته االولى ان ميسك 
زمام االمور خاصة ان املسرحية 
قدمت باللغة العربية الفصحى 
وذلك من خالل س���يطرته على 
املمثل���ني وخصوص���ا االطفال 
التعامل معهم  الذين يصع���ب 

ولكن استطاع ان يحركهم كيفما 
يشاء وحس���بما تطلبه احداث 
مسرحيته مستغال بذلك الديكور 
اجلميل الذي صممه د.حس���ني 
املسلم والذي كان بسيطا وسهال 
في تغيره من مش���هد الى آخر، 
التي كان  الى االزياء  باالضافة 
يوجد تناسق بينها وبني الديكور 
والذي استغله املخرج بطريقة 
جميلة اليجاد عنصر االبهار النه 
املهمة في مسرح  العناصر  من 

الطفل.

أداء الممثلين

الفنانة فاطمة  اس���تطاعت 
الطب���اخ م���ن خ���الل دوره���ا 
»الساحرة« ان »تسحر« اجلميع 

بأدائها اجلمي���ل حيث جنحت 
في استغالل مس���احة صوتها 
والتلوي���ن فيه وكانت حركتها 
على املسرح جميلة أبهرت بها 
كل املتواجدين الذين صفقوا لها 
كثيرا، بينما متيزت رشا فاروق 
في شخصية االميرة الطيبة التي 
حتب اخلير للجميع، اما ابراهيم 
الشيخلي فكان »فاكهة« املسرحية 
الكوميدية  من خالل »افيهاته« 
بأدائه لدور مساعد طباخ القصر 
الفنان محمد املسلم  اداء  وكان 
اتسم بالقوة واحلماس واستحق 
عليه التصفي���ق اكثر من مرة 
واالمر كذل���ك ينطبق على اداء 
الفنان سعود القطان الذي ادى 

شخصية رقيب البرج.

القطان »رقيب البرج« في مشهد من املسرحية »الساحرة« فاطمة الطباخ

جاسم يعقوب: لإلعالم دور كبير 
في إبراز أنشطة المهرجان

أك���د رئيس مهرج���ان أيام 
املس���رح للش���باب في دورته 
العام  املدير  الس���ابعة ونائب 
لشؤون قطاع الشباب بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة جاسم 
يعق���وب ان اللجن���ة املنظمة 
للمهرجان تسعى دائما لتميز 
هذا املهرجان الذي يس���تقطب 
العديد من الش���باب املوهوبني 

في املسرح.
وأضاف خ���الل حفل تكرمي 
اقيم  الذي  اجلهات االعالمي���ة 
باملرك���ز االعالمي في مس���رح 
الدسمة ومبشاركة مدير املهرجان 
عبداهلل عبدالرس���ول ورئيس 
اللجنة االعالمي���ة للمهرجان 

توفيق العيد ان الصدى الكبير 
الذي يحققه هذا املهرجان يدفع 
القائمني عليه لزيادة مخصصاته 
املالية، وذلك حتى يكون اكثر 
متيزا بني املهرجانات املسرحية 

التي تقام في البالد.
وأشار الى ان باب املشاركات 
مفتوح لالشقاء من خالل هذا 
املهرجان، ولكن كعروض زائرة 
وليس عروض تدخل في املسابقة 
الرس���مية، ألن هناك مهرجانا 
مسرحيا خليجيا يقام كل سنتني 

خاص بالشباب.
ومتنى يعقوب كل التوفيق 
جلميع الفرق املشاركة في الدورة 
السابعة التي حظيت مبتابعة 

اعالمية كبيرة، موضحا ان دور 
االعالم في مثل هذه امللتقيات 

كبير إلبراز أنشطتها.
ومن ثم قام رئيس املهرجان 
جاسم يعقوب ومدير املهرجان 
عبداهلل عبدالرس���ول ورئيس 
اللجنة االعالمية توفيق العيد 
بتكرمي رئيس املركز االعالمي 
الزميل مفرح الشمري ومساعد 
الزمي���ل فالح  املركز  رئي���س 
العنزي، وجميع الصحف اليومية 
من خ���الل ممثليها باملهرجان، 
الى تكرمي تلفزيون  باالضافة 
الكوي���ت و»الوطن«  واذاع���ة 
و»الش���اهد« على جهودهم في 

تغطية أنشطة املهرجان. جاسم يعقوب يتوسط عبداهلل عبدالرسول وتوفيق العيد

بعد أن استبعدتها غادة عبدالرازق من »بون سواريه«

ريم البارودي: ال تعليق عندي!

القاهرة ـ سعيد محمود
هل حقا هددت الفنانة غادة عبدالرازق باالنسحاب 
من بطولة فيلم »بون سواريه« الذي تقوم ببطولته 
حاليا في أول تعاون فني يجمعها مبحمد الس����بكي، 
اخراج احمد عواض، في حالة إصرار الشركة املنتجة 
على ترشيح الفنانة الشابة »رمي البارودي« ملشاركتها 

بطولة الفيلم؟!
هذا هو السؤال الذي فرض نفسه بداخل الوسط 
الفني بوجه عام وخلف كواليس الفيلم بوجه خاص 

خالل األيام املاضية.
فقيل ضمن ما قيل ان غادة فاجأت اجلميع مبوقفها 
هذا ليس لش����يء س����وى الغيرة الفنية ليس أكثر، 
خاصة بعدما حدث من قبل، كما قيل خلف كواليس 
مسلسل »الباطنية« اثناء اشتراكهما معا في بطولته 
في رمضان قبل املاضي. ومن هنا كما قيل ايضا فإن 
غادة لم يهدأ لها بال إال بعد استجابة الشركة املنتجة 
لطلبها واستبعاد رمي بالفعل من الفيلم والتي رفضت 

التعليق على موضوع االنسحاب!

أنغام

أنغام تنفي تقليد المطربة البريطانية »ليدي غاغا«

الرغم من ان التعاقد كان أللبوم 
واحد فقط، اال ان جناح التجربة 

يشجعها على االستمرار.

عبرت عن س���عادتها بالوضع 
الراهن، خاصة أن ألبومها اجلديد 
هو باكورة عمل الشركة، وعلى 

القاهرة ـ سعيد محمود
نفت املطربة انغام تقليدها 
البريطانية »ليدي  للمطرب����ة 
غاغا« ف����ي »لوكه����ا« اجلديد، 
مشيرة الى ان االخيرة شعرها 
أصفر صريح، اما »اللوك« الذي 
ظهرت به فشعرها فيه برتقالي 
مائل الى االحمرار، اال ان البعض 
اختلط علي����ه االمر وعقد تلك 
ارتداء املطربة  املقارنة بسبب 
البريطانية لنظارة مشابهة، لكن 
ال يوجد اقتباس أو تشابه في 

»اللوك«.
كما نفت أنغام ان تكون قد 
غامرت بالتعاقد مع شركة انتاج 
غير مشهورة بعد رحيلها عن 
»روتانا« مؤكدة ثقتها في القرار 
الذي اتخذته ألن املنتج اجلديد 
حسن الشافعي فنان يجيد فن 
التعامل مع املطربني ويتحاور 
معهم للوصول الى افضل وسيلة 

خلروج االلبوم الى النور.
ألبومه����ا االخير  لذا ج����اء 
»محدش يحاسبني« سلسا ولم 
حتدث أي ازمات أو اختالفات في 
وجهات النظر، فضال عن اهتمام 
الشركة بتوفير الدعاية الالزمة 
لأللبوم ولم تبخل على االلبوم 

على االطالق.
وقالت انغام ان منتجها اجلديد 
يتعامل كأنه فنان ذو حس جميل 
وليس كمنتج، لذا فإن ما يتردد 
عن ندمها على الرحيل عن روتانا 
ليس له أساس من الصحة، بل 

»بدون رقابة«: بيان نيكول سابا 
مليء بالمغالطات

عل���ى  ردا 
الذي  البي���ان 
صدر عن مكتب 
الفنانة نيكول 
والذي  س���ابا 
في���ه  تعل���ن 
اعتذاره���ا عن 
الظهور  ع���دم 
ف���ي برنام���ج 
رقابة«  »بدون 
ب���ررت  حيث 
الرفض  ذل���ك 
بأنها ضد مبدأ 
البرامج السائدة 
ال���ذي تقدم���ه 
االعالمية وفاء 

الكيالني على شاش���ة LBC التي تس���تفز الفنان 
وحترج���ه وتتهجم عليه، وبن���اء عليه رد فريق 
اعداد »بدون رقابة« من خالل النش���رة مؤكدا ان 
بيان س���ابا يحمل العديد من املغالطات، كان البد 

من توضيحها.
اوال: نيكول سابا لم تعتذر عن عدم الظهور في 
البرنامج النه استفزازي، ولكنها اشترطت مبلغا 
ماليا كبيرا للقبول بحلولها ضيفة فيه، حيث بررت 
طلبها هذا بأن البرنامج استفزازي جدا فلماذا عليها 

ان تتحمل كل االستفزاز دون مقابل؟
ثانيا: ان سياسة البرنامج اساسا ال تعتمد على 
الدفع مقابل ظهور الضيف، فمجرد ظهور النجم في 
البرنامج، يشكل له تلقائيا حملة اعالمية كبيرة 

ال تقدر مببلغ.

رمي البارودي غادة عبدالرازق

)قاسم باشا(يعقوب مكرما رئيس املركز اإلعالمي الزميل مفرح الشمري

نيكول سابا


