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ُعرضت في »الدسمة« من إشراف وإخراج فهد السليم

أحالم »الفرقة الرابعة«.. »حمام روماني«

بحضور عميد املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.فهد السليم 
واعضاء هيئ���ة التدريس في 
املعهد، قدم���ت الفرقة الرابعة 
قسم متثيل واخراج مساء اول 
من امس مش���روع تخرجهم 
»حمام روماني« على خشبة 

مسرح الدسمة.
املسرحية كتبها ستانسالف 
س���تراتييف وه���ي كوميدية 
الفرقة  واختيار موفق لطلبة 
الرابع���ة ليقدم���وا مواهبهم 
ب���كل اريحي���ة،  التمثيلي���ة 
خصوصا انهم قدموها بأسلوب 
جديد مختلف حاولوا من خالله 
اسقاط بعض القضايا احمللية 
التي نعان���ي منها، وقد القت 
هذه اللفتة استحسان احلضور 
حيث كانت االغلبية من اهالي 

الطلبة.
ت���دور احداث املس���رحية 
الى  ال���ذي يعود  ايفان  حول 
منزل���ه ليج���ده مقلوبا فوق 
حتت باالضافة لوجود حفرة 
كبيرة كشف من خاللها »حمام 
روماني قدمي«، ينتشر اخلبر 
عبر وكاالت االخبار وس���كان 
احلي الذين يبدأون بالتوافد الى 
منزله الستغالل هذا االكتشاف 
النفسهم وسط ذهول صاحب 
املنزل ايفان ليتحول بيته الى 

مزار الكل يزوره ملشاهدة احلمام 
الروماني، خصوصا اصحاب 
النفوذ الذين يريدون حتقيق 
مآرب شخصية من وراء هذا 
االكتشاف رغم رفض صاحبه 

حتقيق مصاحلهم.
املسرحية تتناول الصراع 
بني االنسان الشريف واالنسان 
االنتهازي الذي يريد ان يصعد 
على اكتاف اآلخرين لتحقيق 
طموحاته واحالمه مهما كان 

مشهد من املسرحية

د.فهد السليم يتوسط احلضور

نصحت النساء بأال يضيعن وقتهن في االنتقام من الرجال

جومانا مراد في »هال وغال«: البعض أحيانًا يحّور كالمي.. 
تزوجت مرتني وانتهى بالطالق

الس����ورية  الفنانة  أك����دت 
جومانا مراد انها جتيد التحدث 
بعدة لهجات عربية »سوري، 
مصري، لبناني، فلسطيني«، 
الفتة الى انها جتد متعة كممثلة 
في جتسيد شخصيات من كل 
البلدان العربية، مش����يرة في 
الوقت نفسه الى انها شعرت 
باإلجه����اد من اس����تخدام هذه 
اللهجات في مسلسل »مطلوب 
رجال« والذي يضم نخبة من 
جنوم الدراما في الوطن العربي، 
حي����ث يؤدي كل فن����ان دوره 

بلهجة بلده األصلية.
أثن����اء  م����راد  وأضاف����ت 
استضافتها مساء امس األول في 
برنامج »هال وغال« الذي يعرض 
على قناة أبوظب����ي االمارات: 
اعتقد ان »مطلوب رجال« من 
أفضل االعم����ال الدرامية التي 
الفت����رة االخيرة وذلك  قدمت 
بش����هادة اجلمهور الذي اثنى 
على قصته، مشددة على انها 
كجومانا مراد ال تفضل االنتقام 
بطريقة »هالة« بطلة املسلسل، 
واستدركت قائلة: االنتقام ضعف 
ودائما أقول عندما يخطئ أحد 
معني في حقي فهو أخطأ في حق 
نفسه أوال، وأنصح النساء بأال 
يضيعن وقتهن في االنتقام من 
الرجال وان يهتممن بحياتهن 
ويسعني وراء طموحهن، وأمتنى 
ان يكن أكثر ثقة في قدراتهن 
على التجدد واالس����تمرار وأال 
يحصرن حياتهن في شخص 

وبس����ؤالها عن تصريحها 
بأنها قالت انها أعلى الفنانات 
السوريات أجرا في مصر قالت 
ل����م أصرح بهذا  انا  متحفزة: 
الشيء فالبعض أحيانا يحور 
كالمي، ولألس����ف ال أعرف ما 
الذي سيس����تفيده الناس من 
معرفة اج����ري، اعتقد ان املهم 
هو ان����ه يرضين����ي، معتبرة 
ان غزو الفنانات الس����وريات 
للدرام����ا والس����ينما املصرية 
فخر لها، خصوصا انها حتب 
ان يك����ون هناك تعاون ومزج 
بني الفنانني العرب. وعن قولها 
ان املخرج بسام املال هو بطل 
مسلسل »باب احلارة« وجتاهلها 
للنجوم املشاركني فيه ردت: من 
املس����تحيل ان أسيء لزمالئي 
الفنانني وما قلته هو ان بسام 
املال هو بطل العمل ألنه متمكن 
من عمله كمخرج وقدم أعماال 
عن البيئة الشامية وفي »باب 
احلارة« كان هو سبب جناح 
العمل وهذا بشهادة الكثيرين، 
كما تطرقت ال����ى زواجها من 
أن����زور قائلة:  املخرج جندت 
كنا متزوجني وانفصلنا وبيننا 
احترام متبادل، فالزواج قسمة 
انا تزوجت  ونصيب، وللعلم 
مرتني وانتهى بالطالق، مشددة 
على انها ليست نادمة على هذه 
التجارب السيما ان اي جتربة 
ف����ي احلياة حتتم����ل النجاح 

والفشل.
عبدالحميد الخطيب  ٭

»ساعة ونصف« لشعورها بعدم 
الراحة ف����ي العمل، خصوصا 
ن مخرج����ه وائل إحس����ان لم 
يص����ل معها ال����ى وجهة نظر 
واحدة، وأضافت قائلة: قريبا 
ستشاهدونني في فيلم »كف 
القم����ر« وهو جترب����ة مهمة 
بالنسبة لي، السيما انه جمعني 
مع املخرج املتميز خالد يوسف، 
وأجس����د في الفيلم شخصية 
بنت فقيرة تعمل في مش����غل 
العتبة وهي تختلف  مبنطقة 
عن شخصياتي في »كباريه« 

و»الفرح«.

معني حتى ال يقعن في مشاكل 
»هالة«.

وعن أعمالها الس����ينمائية 
كشفت أنها اعتذرت عن فيلم 
»شارع الهرم« بعد قيام الثورة 
في مصر، ألنها رأت ان تقدميها 
النوعية من األدوار  ملثل هذه 
ليس صحيحا في هذا الوقت، 
مؤكدة انه ال توجد مش����كالت 
الفنانة س����مية  بينها وب����ني 
اخلشاب بخصوص الدور، وأنها 
وافقت عليه ألن الدور أعجبها، 
الفتة الى انها اعتذرت ايضا منذ 
أسبوع عن املشاركة في فيلم 

جومانا مراد مع ناديا بركات في البرنامج

املذيعة ورود حيات 
مطلوب منها تاخذ دورة 
في كيفية نطق األسماء 
علشان ال تشتت عقل 
املشاهد في برنامجها 

»الليلة عندنا سهرة«... 
أمنية ونتمنى أنها 

تتحقق!

مطرب بعدما فشل في 
الساحة الغنائية اشتغل 

مع جنمة معروفة 
كإشراف على عملها 
اليديد بس هالنجمة 
طردته ألنه ما يدري 

وين اهلل قاطه.. يبه انته 
وين والشغل وين!

منتج توه طالع من 
البيضة هاأليام قاعد 

يدقدق على ممثلة 
معروفة علشان تشتغل 

معاه بس بعدما طلبت 
منه مبلغ كبير ميشي 

ويسولف فيها..
 صچ ما تستحي!

أسماء

فاشل

مبلغ

القاه���رة � د.ب.أ: يطلق 
املطرب املغربي عبدالفتاح 
اجلرين���ي ألبومني غنائيني 
دفع���ة واح���دة، أحدهم���ا 
ش���بابي واآلخ���ر »طربي« 
يضم توزيع���ا ألغاني عدد 
القدامى،  الغناء  من عمالقة 
بينهم وديع الصافي ومحمد 
عبدالوه���اب وعبدالوهاب 
الدوكالي وآخ���رون. وقال 
اجلرين���ي، ل���� »د.ب.أ«، إن 
ألبومه الرابع شبابي الطابع 
بالكامل وتعاون فيه مع عدد 
كبير من الشعراء وامللحنني 
كما يستعد لتصوير عدد من 
أغنياته بطريقة الڤيديو كليب 
على غرار ما فعله في ألبومه 
الثالث الذي حمل عنوان »3 
كلم���ات«. يع���د عبدالفتاح 
اجلريني أحد أبرز املطربني 
املغاربة الشباب حيث ولد 
باملغرب وعاش ونش���أ في 
الكويت وبرز اس���مه عقب 
مشاركته في »ألبوم جنوم 
العرب« ال���ذي أنتجته قناة 
»إم بي سي« عن فئة شمال 
أفريقيا، بينما يقيم بش���كل 
ش���به كامل ف���ي العاصمة 

املصرية القاهرة. 

احتفلت املمثلة هالة فاخر 
بعيد ميالدها هذا العام بطريقة 
مختلفة، وسط معجبيها في 
صفحتها اخلاصة على موقع 
ال� »فيس بوك« والذي يوافق 

8 يونيو كل عام.
انتهت  وعلى جانب آخر، 
هالة فاخر مؤخرا من تصوير 
دورها في فيلم »بعد الطوفان« 
الذي تدور قصته خالل فترة 
ما بعد تنحي الرئيس السابق 
والفساد السياسي للذين كانوا 

يحكمون خلف الرئيس.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

اجلريني يطلق 
ألبومني غنائيني 

دفعة واحدة

هالة فاخر حتتفل 
بعيد ميالدها على 

الـ »فيس بوك«

عبدالفتاح اجلريني

هالة فاخر

سر غياب عمرو أديب 
عن »القاهرة اليوم«

كرمي كامل »نسخة مكررة« 
عن تامر حسني

عالمات استفهام عدة أثارها غياب اإلعالمي عمرو أديب 
ع���ن برنامجه »القاهرة اليوم« ال���ذي يعرضه على قناة 

»أوربت« خالل اليومني املاضيني.
وعلمت »أنا زهرة« ان أديب سافر الى لندن لالطمئنان 
على صحة والدته بعدما تعرضت ألزمة مفاجئة دفعتها 
الى الس���فر. وقام الفنان عزت أبوعوف واإلعالمي محمد 

مصطفى شردي، بتقدمي البرنامج حتى عودة عمرو.
يذكر ان أديب عاد الى تقدمي برنامجه »القاهرة اليوم« 
بعد الثورة املصرية بعدما أغلقت القناة حوالي 6 أشهر. 
وشكل ظهور اإلعالمي الشهير على القناة مفاجأة للمشاهدين 
بعدما اعت���ادوا رؤيته على قناة »احلياة« التي أطل على 

شاشتها مع روال خرسا طوال ايام »ثورة الغضب«.

في الوقت الذي انطلقت فيه املجموعات التي تدعم كرمي 
كامل املتس����ابق املصري الذي انسحب من برنامج »ستار 
أكادمي����ي« ظهرت أخرى مناهضة له حتمل عنوان »كارهو 
كرمي كامل«. وسخرت تلك املجموعات من كرمي كامل وظهوره 
على الفضائيات وصفحته الرسمية على »فيس بوك« التي 
يتج����اوز عدد املنضمني اليها 70 ألف ش����خص، وهو األمر 
الذي سخرت منه تلك املجموعات، مؤكدة ان معظم هؤالء 
من الفتيات اللواتي يش����دن بجاذبي����ة كالم كامل وجماله 
وعضالته. ولم ينحصر األمر عند هذا احلد، بل اشار بعضهم 
ساخرا الى ان كرمي كامل سيقوم قريبا بتأجير فتيات حتى 
يفقدن الوعي فور مشاهدته مثلما يفعل تامر حسني، كما 
وصفوه بأنه يحاول انتهاج طريق تامر حس����ني بدءا من 
مظهره وصوال الى مالبسه، وهو األمر الذي يجعله نسخة 

مكررة عن تامر حسني.

عمرو أديب

كرمي كامل وتامر حسني

الثمن، وجن���ح مخرج العمل 
د.فهد الس���ليم بتوصيل هذه 
الفكرة للمتلقي بوجود العديد 
من االشخاص االنتهازيني في 
مش���اهد املس���رحية، فمنهم 
االس���تاذ اجلامع���ي واخلبير 
الفنية وحتى بعض  بالتحف 
الصحافي���ني الذي���ن يريدون 
حتقيق سبق بإجراء لقاء مع 
صاحب املن���زل الذي كان في 
ذهول شديد لكثرة االشخاص 

في منزله.
شارك في املسرحية طالب 
الرابعة قس���م متثيل  الفرقة 
واخراج منه���م نواف القطان 
ومنص���ور حس���ني املنصور 
وعلي احلسيني وشذى سبت 
وآخرون، وادوا ادوارهم بصورة 
تلقائية باستثناء شذى سبت 
التي ادت دور الصحافية بطريقة 
غريب���ة وعجيب���ة باالضافة 
لتقليدها صوت املذيعة حليمة 
بولند في اكثر من مشهد، االمر 
الذي جعل عددا من احلضور 
يشعرون بامللل، خصوصا انها 
لم جتد تقليد حليمة بالشكل 
الصحي���ح، وكانت متصنعة 

ألبعد احلدود.
وفي نهاية املسرحية، شكر 
العالي للفنون  املعه���د  عميد 
املسرحية د.فهد السليم بصفته 
املش���رف ومخ���رج العرض 
الضيوف الذين حضروا ملشاهدة 
طلبة الفرقة الرابعة في مشروع 
تخرجهم باالضافة الى شكره 
التدريس على  العضاء هيئة 
جهودهم طوال العام الدراسي، 
متمنيا للطلبة املتخرجني حياة 
مليئة باالجنازات لرفعة اسم 
وطنه���م عاليا في املهرجانات 

اخلارجية.
مفرح الشمري  ٭

صابرين: أنا محتشمة 
ولست محجبة!

أكدت النجمة صابرين انها تضع ش���عرا مس���تعارا 
لتجسيد دورها في »وادي امللوك« النه مير في فترة ما 
بني 1916 و1923 وهذه الفترة لم يكن احلجاب منتش���را 
بها، مؤكدة انها صرحت من قبل بأنها محتشمة ولست 
محجبة الن احلجاب له مقاييس معينة، داعية اهلل بأن 
يثبتها على هذه اخلطوة وهي احلفاظ على احتش���امها 

وصلواتها حسب حوارها مع »املصور«.
وبخصوص تركها ملجال الف���ن بعد ارتداء احلجاب 
ذكرت ان احلجاب برأيها البد ان يكون طويال وال تضع 
اي مكياج على وجهها، ومن االفضل اجللوس في بيتها، 
مش���يرة الى ان احلجاب او االحتشام هو عالقة خاصة 

بني العبد وربه وليس الحد دخل فيها.

صابرين


