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ممثلة »أمنيتها« إنها تصير 
ممثلة مشهورة جدام الناس، 

هااليام متأذي منها مخرج 
عملها اليديد ألنها ما تعرف 

متثل بس املنتج متمسك 
فيها.. صچ أي شي!

ممثل »ترك« عروضا 
تلفزيونية كثيرة ووافق على 

املشاركة في عمل درامي 
متواضع ألن املشاركني فيه 

ما يقدرون على منافسته مثل 
ما يقول.. احلمد هلل والشكر!

ممثلة خليجية قاعدة تلف 
و»تدور« على املنتجني لعل 

وعسى أنه يعطونها دور 
في أعمالهم، بس هاملنتجني 

رافعني عليها الچام.. يبه 
اعتزلي وايد أحسن!

دورمنافسة

مشهد من مسرحية »العاشق«

الصالل: »الشعبي« حريصة على التواصل مع األجيال اجلديدة

»العاشق«.. كيف نحب الوطن ونحافظ عليه من الضياع؟ 
أكد رئي���س مجلس إدارة 
فرقة املسرح الشعبي الفنان 
إبراهي���م الصالل ان  القدير 
الفرقة تدعم الشباب املوهوبني، 
العاشقني خلشبة  خصوصا 
املسرح من خالل إقامة الكثير 
من الورش الفنية لهم لصقل 
مواهبهم بالش���كل الصحيح 
على يد مجموعة من الفنانني 
واملختصني بشؤون املسرح.

بر االمان

ف���ي  وأض���اف الص���الل 
تصريح ل� »األنباء« قائال: هذا 
األمر لي���س غريبا على فرقة 
بحجم فرقة املسرح الشعبي 
احلريصة على احملافظة على 
الكويتية  احلركة املسرحية 
العربي  في اخلليج والوطن 
وأجنب���ت الكثير من النجوم 
املس���رحيني الذين قادوا هذه 
احلركة الى ب���ر األمان، ومن 
هذا املنطلق فهي حريصة على 
التواصل مع األجيال لتكوين 
قاعدة مسرحية قوية من خالل 
الذين  دعمها لهؤالء الشباب 

يعشقون خشبة املسرح.
وأش���ار الص���الل الى ان 
الفرق���ة ستس���تمر بنهجها 

عبدالغني، براك راشد، حسني 
الوهيب، طاه���ر محمد، فهد 
الشمري، زهرة، منيرة، العنود 

وآخرون.

ورشة عمل

وأملح ساملني الى ان مسرحية 
»العاشق« تعتبر اول أعماله 
املس���رحية، مشي���را الى انه 
استفاد ش���خصيا من ورشة 
العمل التي أقيمت في فرق���ة 
املسرح الشعب���ي وبحضور 
عدد من جنوم���ه مثل الفنان 
القدير جاسم النبهان وجمال 
الردهان، متمنيا لفرقة املسرح 
الش���عبي كل توفيق وجناح 

لدعمها املتواصل للشباب.

أغصـان الشعبي

واختت���م سامل�ني حديث���ه 
ل���� »األنب���اء« قائ���ال: بع���د 
ان عرضت املس���رحية على 
خش���ب����ة مس���رح صال���ح 
احلم���ر بفرق���ة املس������رح 
الش���عبي أطلقنا عليها اسم 
»أغص����ان الش���عبي« إميانا 
وتقديرا بدور فرقة املس���رح 

الشعبي معن��ا.
مفرح الشمري  ٭

احلالي في فت���ح املجال أمام 
الشباب لصقل مواهبهم الفنية 
بالطرق الصحيحة، مش���يرا 
الى ان الفرقة ستستثمر هذه 
الطاقات الشبابية مبشاركتها 
في املهرجانات املسرحية التي 

تقام في البالد.

حب الوطن

من جانبه، ش���كر مؤلف 
ومخرج مسرحية »العاشق« 
محمد عبداهلل س���املني إدارة 
فرقة املس���رح الشعبي على 
إعطائه الفرص���ة مع زمالئه 
لتقدمي املسرحية على خشبة 
مسرح »صالح احلمر«، والتي 
تتح���دث ع���ن ح���ب الوطن 
واحملافظة عليه من الضياع، 
مشيدا بزمالئه الذين شاركوا 
في جتسيد ش���خصيات هذا 
العم���ل وه���م س���عيد عادل 
السعدون، مشعل الزويد، وئام، 
دعاء، بش���ار عثمان، حسني 
حسن، حمد احلساوي، رابح 
العمران،  عبدالرحمن، سالم 
س���ليمان العجيري، عبداهلل 
السعيد، عبداهلل فاخر، عيسى 
العلي، محمد الفضلي، محمد 
زياد، يوسف يعقوب، مصطفى  لوحة استعراضية

محمد ساملني الفنان القدير إبراهيم الصالل

كارول سماحة: أنتج أعمالي
ألنني فنانة لديها كرامة!

أما عن الس���بب احلقيقي في 
ابتعاده���ا عن ش���ركات اإلنتاج 
فأجابت: هناك أحزاب في شركات 
اإلنت���اج يترتب عليه���ا من يتم 
اإلنتاج له والتسويق والتوزيع 
بشكل جيد، وشركات اإلنتاج لها 
حسابات في احلفالت وحتديد من 
هو الفنان الذي يأخذ حفالت دولة 
كذا واملهرجان الفالني، واضافت: 
أهنئ نفس���ي على ما حققته من 
جناح بعيدا ع���ن كل الصراعات 
وش���ركات اإلنت���اج خاص���ة ان 
االستمرار في سوق الغناء صعب 

جدا.
وفي اخلتام بررت سبب تعاملها 
دائما مع املخرج الفرنسي تيري 
فيرن قائلة: ألنه مخرج متكامل في 
عمله قادر على التميز في كل شيء 
خاص بتصوير الكليب من إضاءة 
وصوت، والصورة التي يأخذها 
شيك وهناك اتفاق بيننا وبينه على 
الصعيد اإلنساني ورؤيته مختلفة 

في اختيار الشكل واملكان.

كشفت الفنانة اللبنانية كارول 
سماحة عن سبب خوضها فكرة 
كتابة األغان���ي فقالت انها كتبت 
4 أغ���ان 2 باللهجة اللبنانية و2 
انها كانت  باملصرية، وأضاف���ت 
تعطي الشعراء وبعض الفنانني 
أف���كارا ألغان فتخط���ت مرحلة 
الكسل وبدأت تكتب لنفسها، حيث 
تشعر بأنها تكتب عن املرأة بشكل 

مختلف.
وأكدت في مقابلة مع جريدة 
»املصري اليوم« القاهرية، ان سبب 
إنتاجها ألبومتها لنفسها ألنها فنانة 
لديها كرامة وال تريد ان يتحكم بها 
أحد، خاصة شركات اإلنتاج التي 
تضم العديد من الفنانني، معتبرة 
ان هذا س���بب خطواتها البطيئة 
مقارنة بغيرها من الفنانات وأنها 
بنت نفسها بنفس���ها وال توجد 
مؤسسات إعالمية أو فنية خلفها 
وهذا ما كلفها كثيرا ألن كل مكسبها 
ألبوماتها وكليباتها،  تضعه في 

كارول سماحةحسب قولها.

يتناول سيرة الشاعر أحمد فؤاد جنم

الصاوي يقترب من إنهاء »الفاجومي«
أوش���ك الفنان خال���د الصاوي عل���ى االنتهاء 
من تصوير املش���اهد الداخلية املتبقية من فيلمه 
»الفاجومي« الذي يتناول سيرة الشاعر الكبير أحمد 
فؤاد جنم وعالقته برفيق دربه الشيخ إمام، حيث 
كان الصاوي قد أنهى بالفعل أغلب مشاهد الفيلم 
قبل قيام ثورة 25 يناير، وأدى تواجده اليومي في 
ميدان التحرير إلى جانب عدم استقرار األوضاع في 

مصر إلى تأجيل التصوير ألكثر من شهر.
ويحاول مخرج وكاتب الفيلم د.عصام الشماع 
االنتهاء من مونتاج ومكساج العمل في أسرع وقت، 
حملاولة اللحاق بعرضه في شهر أبريل، استغالال 

حلالة الزخم الثوري املوجودة في الشارع حاليا 
والتي ستس���اهم في جناح فيل���م يقوم ببطولته 
خالد الصاوي � الذي يعتبر من أهم وجوه الثورة 
� ويتناول س���يرة احمد فؤاد جنم، أكثر من رددت 

أشعاره وأغانيه في ميدان التحرير.
ويش���ارك في بطولة الفيلم صالح عبداهلل في 
دور الش���يخ إمام، باإلضافة جليهان فاضل وفرح 
يوس���ف وكندة علوش، إلى جانب عدد كبير من 
ضيوف الش���رف الذين يقدمون شخصيات فنية 

وسياسية كانت ذات صلة بالشاعر الكبير.
 ٭ القاهرة ـ سعيد محمود


