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حسن عسيريمحمد احلملي

عسيري يدخل عالم الخادماتمحمد الحملي يفتتح »حضانة« في قطر
خالد السويدان

قرر الفنان املخرج محمد احلملي ان يشارك في مهرجان الشباب 
اخلليجي للمس����رح والذي س����يقام 20 اجلاري في قطر من خالل 
مسرحية »حضانة« من تأليفه واخراجه وبطولة جنوم فرقة ستيج 
جروب، وهم: عبداهلل اخلضر، حسني املهنا، علي احلسيني، نوف 
السلطان، حصة النبهان، بدر البناي، احمد العلي، سالم السبتي، 
مشعل البلوش����ي وعبدالعزيز النصار، وستكون املسرحية حتت 
رعاية مس����رح الش����باب التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة 

برئاسة املخرج والفنان علي وحيدي.
واكد احلملي ان املسرحية تختلف عن اعماله السابقة والسيما 
ان قصته����ا جميلة وحبكتها املس����رحية متوازن����ة ملمحا الى انه 
حرص هو وفريق العمل على بذل كل جهدهم حتى يظهر العرض 

باملستوى املطلوب.
ومتنى احلملي التوفيق لكل املشاركني في املهرجان والذي يعتبره 
عرسا لكل شباب املسرح في دول اخلليج ووجه شكره الى مسرح 

الشباب الذي وفر له كل االمكانات لنجاح مسرحية »احلضانة«.

يعتزم املنتج والفنان حس����ن 
عس����يري البدء في تصوير عمل 
درامي يحمل اسم »اخلادمة« عبر 
شركة الصدف لإلنتاج الفني حيث 
يسعى من خالله إلى اقتحام عالم 
اخلادمات اللواتي ميثلن شريحة 
كبيرة م����ن العمالة املوجودة في 
املجتمع����ات اخلليجية، وش����دد 
عسيري على أن فكرة العمل ستكون 

مختلفة متاما ومخالفة لتوقعات 
اجلميع، كما أن االس����م سيدخل 
البعض في مغبة تفسيرات ليس لها 
مكان على أرض الواقع وقال إلحدى 
الصحف السعودية: نستعد حاليا 
للتحضي����رات النهائية للبدء في 
عملية توزيع النصوص واختيار 
جنوم العمل الذي سيكون مبثابة 

نقلة في الدراما اخلليجية.

ماريا

صفاء جالل

بيروت  ـ ندى مفرج سعيد
قبل 3 سنوات على انتهاء 
مدة تعاقدها مع شركة ميلودي، 
الش���ابة ماريا  قامت املطربة 

بفسخ عقدها مع الشركة.
وجاء في بيان من مكتبها 
اإلعالمي: فسخت الفنانة ماريا 
مؤخرا عقدها االحتكاري مع 
التي كانت  ش���ركة ميلودي، 
تتولى إنتاج ألبوماتها الفنية 
وإدارة أعمالها، مبحبة وتوافق 

من كال الطرفني.
وأوضح البيان أن ش���ركة 
ميلودي املمثلة بصاحبها جمال 
مروان لم تنفذ ومنذ 3 سنوات 
جميع بنود العقد املوقع من كال 
الطرفني، األمر الذي جعل ماريا 
تطالب وبإحلاح بفسخ العقد 

قبل 3 سنوات من انتهائه.
وأضاف البيان: تعود الفنانة 
ماريا إلى مزاولة نشاطها الفني 
م���ن جديد، وقد بدأت من اآلن 
دراسة بعض العروض املغرية 
املقدمة من شركات إنتاج فنية، 
لتختار العرض األفضل وتبدأ 

بتصوير أغنية جديدة.

القاهرة ـ سعيد محمود
كثر في الفترة األخير عدد 
من الشائعات عن اعتزال صفاء 
جالل وذلك بسبب اختفائها 
عن عيون الكاميرات واألخبار 
خالل الفت���رة األخيرة حيث 
خرجت صفاء م���ن صمتها 
لتعلن ع���ن ع���دم اعتزالها 

ولتعلن عن آخر أخبارها.
وقال أحمد غامن املتحدث 
اإلعالمي باسم صفاء: يرجع 
سبب اختفاء صفاء الى انه مت 
اختيارها من قبل احد ماركات 
املستحضرات التجميلية في 
أميركا لتك���ون وجه املاركة 
في أولى أعمالهم في منطقة 

الشرق األوسط.
وأض���اف ان أس���ب���اب 
اختياره���م لصف���اء يرجع 
الى انها تعم���ل مع عدد من 
اجلمعي���ات واملنظمات التي 
الرجوع للطبيعة  الى  تدعو 
ومكافح���ة التلوث، حيث ان 
هذه املاركة تعمل على انتاج 
منتجات طبيعية 100% ومن 
األسباب األخرى ملا تتميز به 
صفاء عن غيرها بعدم وجود 
ادوار خارجة وهذا ما تهدف 
اليه الشركة بعد تقدمي حملة 
مع أي شخص قد يسيء الى 

سمعة الشركة واحلملة.
وتعكف صف���اء اآلن مع 
املس���ؤولني بالشركة لوضع 
ش���كل احلملة حيث ستبدأ 
بالتروي���ج ملجموعة جديدة 
خاصة مبوسم الشتاء، وعن 
تفاصيل احلملة ومدة التعاون 
واسم الشركة سيتم اإلعالن 
عنها في مؤمتر صحافي بعد 
توقيع العقد والبدء في تصوير 
احلملة ليتم عرض أول إعالن 
في املؤمتر حيث يشرف على 
احلملة فريق عمل من مخرجي 
اخل���دع البصرية واملؤثرات 

اخلاصة من أميركا.

ماريا تفسخ عقدها 
مع ميلودي

صفاء جالل:
لم أعتزل الفن


