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سمية اخلشاب منة شلبي

مشهد من مسرحية »السلوقي« جانب من الندوة التطبيقية

منة تثير غضب جمهور  »الزمالك«
 .. وسمية: أنا أهالوية وبركات »عسولة«!

غضبت مجموعة كبيرة من جمهور ومحبي نادي الزمالك من 
الفنانة منة شلبي بعد تصريحاتها النارية ضد ناديهم والتي جاءت 
ملصلحة النادي االهلي حول املباراة التي ستقام بينهما غدا، وكانت 
منة قد كشفت عن أنها تعشق النادي االهلي بل أكدت حسب موقع 
»الفن اونالين« انها: اهالوية وحتب االهلي جدا، وقالت: »هنكسب 
الزمالك املاتش اللي جاي«، ثم استكملت مازحة: »وهنكد عليكو يا 
زملكاوية يوم املئوية«. وهذا ما اثار غضب واستياء عدد كبير من 
جمهور النادي الزمالك لدرجة أن عددا كبيرا منهم دعا ملقاطعتها 

وعدم مشاهدة أعمالها.
من جانب آخر أكدت الفنانة س����مية اخلش����اب في اس����تطالع 
يجريه برنامج اإلعالمي أحمد ش����وبير على مودرن سبورت انها 
أهالوية ومن أس����رة تعش����ق األهلي بتعصب وانها حترص على 
متابعة مباريات وأخبار القلعة احلمراء باستمرار كلما سمح وقتها 
بذلك، وقالت: هنكس����ب الزمالك ألني اع����رف العبي األهلي جيدا 
واحب أبوتريكة وجدو واعش����ق الساحر محمد بركات املوهوب 
ألنه »عسولة« وسيكون الثالثي مفاتيح فوز األهلي على الزمالك 

في مباراة القمة.

قدمتها »الفجيرة« في آخر عروض مهرجان المسرح الخليجي الـ 11

»السلوقي« نص شعبي يكشف المتسلقين وطباعهم العدوانية
ندوة تطبيقية ملناقشة العرض 
ادارها مستش���ار وزارة الثقافة 
والفنون والتراث بالدوحة موسى 
زينل وكان املعقب الرئيسي لها 
القنة مبش���اركة مؤلف  د.نادر 
املس���رحية اس���ماعيل عبداهلل 
واملخرج حسن رجب، حيث قال 
د.القنة: مسرحية »سلوقي« تعد 
املقاربات  منوذجا ملجموعة من 
التي تك���رس االمارات كعاصمة 
للمس���رح العربي كما ان وجود 
النجمة االماراتية هدى اخلطيب 
في العرض اعط���اه بعدا كبيرا 
النها مكسب الي عمل تشارك فيه، 
مشيرا الى ان مؤلف املسرحية 
كانت عينه على مجتمعه حينما 
كتب هذه املسرحية بعد ان رأى 
بعض املتسلقني واراد ان يسخر 

منهم.
يذكر ان مسرحية »السلوقي« 
النجم���ة االماراتية  من بطولة 
هدى اخلطيب، ابراهيم س���الم، 
جمعة علي، أم���ل محمد غلوم، 
عبداهلل مسعود، حميد فارس، 
وغن���اء صالح ع���ادل القدوري 
وديكور محمد الغص، واخراج 
حسن رجب، وتأليف اسماعيل 

عبداهلل.

التشكيل باالضاءة  الى  املخرج 
الظهار حالة الفرجة على املسرح 
حيث ظ���ل ثابتا تخف���ت عليه 
االض���اءة ويت���م تركيزها على 
مناطق أخرى ثم تعود االضاءة 
للم���كان ذاته بطريق���ة جميلة 
الهنات  النظر عن بعض  بغض 
واالخطاء البسيطة التي حدثت 

اثناء العرض املسرحي.

 الندوة التطبيقية

اقيمت  بعد نهاية املسرحية 

خاصة الفنان جمعة علي وهدى 
اخلطيب التي كانت جتسد دور 
الى  »العبدة« سعيدة باالضافة 
الفنان ابراهيم سالم، ولعل العيب 
الوحيد في مسرحية »السلوقي« 
هو اعتماد حواراتها على اللهجة 
الشعبية االماراتية »القح« التي 
وجد البعض صعوبة في فهمها، 
خاص���ة الوف���ود العربية التي 

حضرت العرض.
اما بالنسبة للديكور فقد متيز 
العمل بحالة بصرية جميلة فلجأ 

احسن اليهم وساعدهم حتى ال 
يذكرهم مباضيهم القاسي، حيث 
حاول املخرج حسن رجب تقدمي 
العمل وس���ط حالة من الفرجة 
املس���رحية الت���ي اعتمدت على 
العزف والغناء احلي على خشبة 
املس���رح باالضاف���ة الى بعض 
الزهيريات والنثر والشعر النبطي 
التي اعطت النص جمالية خاصة 
وجاءت هذه االشعار متماشية مع 
احداث املسرحية، وال نغفل ايضا 
التناغم املوجود بني عناصر العمل 

حتى تكون له مكانة في هذا العالم 
ولكن ل���م يتحقق حلمه بعد ان 
يغضب عليه »النوخذة« ويرجعه 
الى هيئته السابقة كلبا خاضعا 

الوامره.

طباع البشر

فكرة العرض بسيطة وتتناول 
طباع البش���ر خاصة املتسلقني 
منهم الذين يس���عون للوصول 
الى اهدافهم بطرق غير شرعية 
وعندما يصل���ون يخونون من 

الدوحة ـ مفرح الشمري
ف���ي آخر ع���روض مهرجان 
الفرق املسرحية االهلية بدورته 
ال� 11 املقامة حاليا في العاصمة 
القطري���ة قدمت فرقة مس���رح 
الفجي���رة القومي مس���اء امس 
االول على خش���بة مسرح قطر 
الوطني مس���رحية »السلوقي« 
وذل���ك بحضور وزي���ر الثقافة 
والت���راث د.حمد بن عبدالعزيز 
الكواري، وعدد من سفراء الدول 

في الدوحة.
ت���دور اح���داث املس���رحية 
املس���توحاة من رواي���ة »قلب 
كلب« للكاتب الروسي ميخائيل 
بولفاتوف حول »نوخذة« يعثر 
على كلب »سلوقي«، ويستعني به 
حلماية نفسه من أعدائه، فيحاول 
هذا الرجل حتوي���ل الكلب الى 
انسان ليدافع عن نفسه فيعطيه 
اكسيرا يحوله الى هيئة انسان 
يتمتع بق���وة خارقة متكنه من 
االنتق���ام ممن أس���اءوا اليه من 
قبل، ولكن س���رعان ما يخرج 
»الس���لوقي« عن ط���وع معلمه 
بل ويتط���اول عليه، ويجلب له 
عداوات ومشاكل ال حتصى، ثم 
يطمع في أن يتزوج ابنة النوخذة 

سباق بين ميريام ونيكول
على آخر أعمال يحيى سعادة

تامر حسني يحتفل بإطالق ألبوم أول أبنائه! 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اللبنانية لالرسال من���ذ  باشرت املؤسسة 
ليل���ة عيد امليالد املجيد البث حصريا الغ��نية 
الفنانة مي���ريام ف����ارس بعن���وان »خ�����الني« 
التي قدمتها باللهج���ة اخلليجية وصورت����ها 
م����نذ أشهر مع املخرج الراحل يحيى سعادة 

في منطقة الروشة في بيروت.
 وت���دور أجواء الكليب ح���ول فتاة تعيش 
في مكان يقصده السائحون من مختلف أنحاء 
العالم وينشأ اعجاب عذري بينها وبني أحدهم، 
ويتمي���ز الكليب بلوكات تش���به طبع ميريام 

الذي يجمع بني أصالة الشرق وحضارة الغرب، 
كما اختارت ميريام هذه املرة قنوات »روتانا« 
لب���ث هذه االغنية حصريا ب���ني كافة القنوات 
الفضائية. وهكذا يك���ون كليب »خالني« آخر 
عمل يجمعها بيحيى سعادة الذي غيبه املوت 

االسبوع املاضي.
يذكر انه كان من املفترض ان تطرح ميريام 
كليب »خالني« بعد رأس السنة بيد انها استعجلت 
طرحه قبل الفنانة نيكول سابا التي كانت آخر 
فنانة صور لها يحيى سعادة كليبا حمل عنوان 

»كنت بحالي«.

احتفل الفنان الشاب، كرمي محسن، بإطالق 
ألبومه األول، »كل الكالم«، بحضور الفنان تامر 
حس���ني الذي تبنى موهبته، وقدمها للمنتج 
محس���ن جابر فأنتج له األلبوم. وبدا واضحا 
خالل احلفل الذي نظمته شركة »مزيكا« على 
منت مركب نيلية بالقاهرة أن كرمي مرتبط جدا 
بتامر، لدرجة أن األخير تولى الرد على غالبية 
األس���ئلة التي وجهها اإلعالميون له، وعندما 
انتقد البعض ذلك، وطالبوه بالرد هو، أمسك 
تامر امليك، وداعب احلاضرين، حسب »ايالف« 
قائال: »برضه أنا اللي هأرد على الس���ؤال ده«، 
فضجت القاعة بالضحك، وبرر عدم رد كرمي على 
غالبية األسئلة، بأنه مرتبك، ألنها املرة األولى 
التي يجد نفس���ه فيها في هذا الوضع، محاطا 
بالكثير من الصحافيني واإلعالميني والفنانني، 
وأنه ليس ق���ادرا على احلديث بطالقة في هذا 

املوقف، ولكن في األلبوم املقبل سيكون قادرا 
عل���ى احلديث مبفرده من دون مس���اندة أحد، 
ووصف تامر الفنان الشاب كرمي أكثر من مرة 

بأنه »ابنه«.
فيما قدم كرمي الشكر إلى تامر، مشيرا إلى أنه 
بالفعل يعتبره أبا روحيا له، ألنه من اكتشف 
موهبته، وقدمه حملس���ن جابر صاحب شركة 
»مزيكا«، ودعمه فنيا بدرجة كبيرة، وشاركه 
في تصوير كليب »مبنساش«، ووقف إلى جانبه 

في حفل إطالق األلبوم.
يذكر أن ألبوم »كل الكالم« يضم 12 أغنية، هي 
»كل الكالم«، و»ليا كلمة«، و»ياما قلبي إستناك«، 
و»مابنساش«، و»على بالي وناسيني«، و»كان 
زمان«، و»كله إال عنيك«، و»بتحلفيلي«، و»حلم 
السنني«، و»إحساس«، و»رقم واحد«، و»فاكرها 

سايبة«، و»حلم السنني«.

نيكول سابا

كرمي محسن

ميريام فارس

تامر حسني


