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في اليوم السابع للمهرجان العربي ملسرح الطفل

»التعاون« العمانية.. فكرة مستهلكة و»حشو« غير مفيد في »الشامية«
الذين متنوا على مخرج العمل 
اخفائهما وعدم تسليط الضوء 
عليهما حتى ال يحرق ممثليه 
وحتى يتفاع����ل االطفال مع 
االحداث ولكن كانت الرؤية 
االخراجي����ة فقيرة جدا بهذا 
اجلانب الذي هو محور احداث 

املسرحية.
العماني  ما ميز العرض 
االغاني املوجودة فيه النها 
جاءت متماشية مع االحداث 
وعبرت عن حنني األم الطفالها 
حي����ث كانت ه����ذه االغاني 
مأخوذة من املوروث الشعبي 
العريق، باالضافة  العماني 
الى اداء بعض ممثليه، منهم 
الساحر ومس����اعده وغادة 
التي حاولت قدر  الزدجالي 
املس����تطاع اظه����ار لوعتها 
وحزنها على فقدان طفليها 
على خشبة املسرح، االمر الذي 
جعل احلضور يحيونها على 
ذلك وعلى اجلهد الذي بذلته 

إليصال فكرة املسرحية.

مفرح الشمري   ٭
@MefrehS

مفهومة بالعرض املسرحي 
ومنها ان الطفلني املخطوفني 
كانا على خش����بة املس����رح 
بعد ان حولهما الساحر الى 
شجرتني وكانت حركاتهما 
واضحة للجمهور االمر الذي 
خلق لبس����ا عند احلضور 

ليتم بعد ذلك انقاذ األطفال 
بعد ان سقوا االشجار باملاء 

حتى يبطلوا »السحر«. 
الرؤي����ة االخراجي����ة في 
العرض املسرحي كانت فقيرة 
الديكور ولكن  رغم جمالية 
كانت بعض املش����اهد غير 

بحيوانات الغابة الكلب والدب 
والقط التي ابدت استعدادها 
للتعاون معه����ا حتى تنقذ 
طفليها وبالفعل حتقق لهم 
ذلك وامسكوا بالساحر بعد ان 
طلب من األم عمل قفل لكوخه 
الذي دخ����ل فيه دون رجعة 

ش����جرتني وبعدها يفاوض 
األم لالف����راج عنهم����ا ب����ان 
حتقق مطالبه بجلب احلنطة 
والشعير له فوافقت االم على 
طلبه وه����ي ال تعرف كيف 
جتمع احلنطة والشعير له 
مبفردها وفكرت باالستعانة 

وفكرتها بسيطة جدا تدور 
حول التعاون بني االصدقاء 
للقضاء على املش����اكل التي 
حتدث له����م وذلك من خالل 
قص����ة ام تفق����د طفليها في 
الغابة بعد ان خطفهما الساحر 
الى  ومس����اعده ويحولهما 

على الرغ����م من التطور 
الذي تشهده احلركة املسرحية 
في س����لطنة عمان الشقيقة 
خ����الل الفترة احلالية اال ان 
عرض فرقة »الرستاق« في 
الي����وم الس����ابع للمهرجان 
الذي  الطفل  العربي ملسرح 
حم����ل عن����وان »التعاون« 
وع����رض مس����اء امس على 
خشبة مسرح الشامية، جاء 
دون املستوى املتوقع لفكرته 
املستهلكة و»احلشو« الزائد 
في حوارات����ه وعدم ايضاح 
الرؤية االخراجية التي وقعت 
في اخطاء كثيرة اثناء سير 
احداث العرض املس����رحي 
الذي اعده خالد الضوياني 
واخرجه على املعمري وجسد 
ش����خصياته كل م����ن غادة 
الس����المي  الزدجالي وزاهر 
الس����عدي وخميس  وثاني 
مسلط وعبدالوهاب السلماني 
الش����قصي وحمد  وسعود 

املعمري وسعيد املعمري.
املس����رحية مأخوذة من 
العراقي »الساحرة«  النص 
لكاتبه عبدالباري املعبودي 

..وحلظة تفاوضها مع الساحر ومساعده إلنقاذ أطفالهااملمثلة غادة الزدجالي في مشهد من املسرحية

ممثلة صايرة ملقوفة في لوكيشن تصوير 
عملها اليديد بعد ما درت انه املنتج يبي يستغنى 

عنها ألنها تبلع حروف.. اللقافة مو زينة!

مقدمة برامج هاأليام تبي تقدم برنامج 
مسابقات على قناة عربية بس املشكلة 

على األجر.. خير إن شاء اهلل!

مطرب شاب تعاون مع احد الشعراء بس 
انصدم من تعامله غير الراقي بعد ما زعل 
عليه ألنه ما اختار اغنيته عنوانا أللبومه 

اليديد.. صج ياهل!

حروف

مسابقات

تعامل

ماجدة الرومي تقبل الشحرورة صباح 

رامي صبري

منة فضالي

حلمي بكر

أوضح الفنان املصري رامي 
صبري أن ما يجمعه بالفنانة 
السورية أصالة نصري هو ديو 
»مش فاكر لي����ك« الذي قدماه 
منذ فترة، مؤكدا أن عالقته بها 
ال تتجاوز حدود العمل وقال: 

ماجدة الرومي تزور صباح لالطمئنان عليها

رامي صبري: أصالة ليست صديقتي

حلمي بكر: فوجئت مبنة فضالي تقترب مني 
وحتتضنني ومن املستحيل أن أرتبط بها

قامت الفنانة ماج���دة الرومي بزيارة الفنانة 
الكبيرة صب���اح في فندق برازيلي���ا � احلازمية 
لالطمئنان عليها، فكان لقاء عاطفيا ووديا عبرت 
خالله املاجدة عن تقديرها الكبير وحبها للصبوحة، 
ومتنت بإحلاح على جمي���ع الفنانني ان يقوموا 
بزيارتها، معتبرة ذل���ك واجبا عليهم جتاه رمز 

فني ووطني كبير. 

وبدورها، عبرت الشحرورة صباح عن محبتها 
وامتنانها للفنانة ماجدة الرومي التي تعتبرها رمزا 
من رموز الفن الراقي وفنانة متتلك صفات إنسانية 
وأخالقية رفيعة جديرة بكل تقدير واحترام. وكان 
برفقة املاجدة الكاتبة واملمثلة كلوديا مرشيليان 
التي اعتبرت ان الصبوحة اس���طورة لن تتكرر 

وأرزة خالدة من أرز لبنان الشامخ.

»أحب أن أكش����ف أن عالقتي 
بأصالة ال تتخطى حدود العمل، 
فهي ليست صديقتي، وكل ما 
جمعني بها طوال الفترة املاضية 
دويتو »مش فاكر ليك« وبعد 
ذلك انقطعت عالقتي بها متاما«. 
وأضاف صبري: »أعلم جيدا أن 
كثرا كانوا يعتقدون أن هناك 
عالقة صداقة جتمعني بأصالة، 
لكن هذا األم����ر غير صحيح، 
وكل م����ا ميكنني قوله اآلن ان 
أصالة فنانة متميزة، وأنا فخور 

بالعمل معها«.
ومن جهة أخرى، أكد صبري 
في حديث مع مجلة »لها«، أن 
خالفه مع املنتج طارق العريان، 
زوج الفنانة أصالة، هو خالف 
يتعلق بالعم����ل وليس خالفا 

شخصيا.

بعد انتش����ار الصورة التي 
جمعت بني املوسيقار املصري 
حلمي بكر والفنانة منة فضالي 
والت����ي ظهرا فيه����ا متعانقني، 
ترددت األخبار حول وجود عالقة 
بني االثنني، خاصة بعد انفصال 
بكر عن خطيبته األخيرة.  ورد 
بكر على هذه األخبار نافيا وجود 
عالقة بينه وبني منة وعلل سبب 
عناق منة له قائال: »كنت في هذا 
اليوم أعاني حالة نفسية سيئة، 
ألنني انفصلت عن خطيبتي، 
فأصرت مجموعة من األصدقاء 
على اصطحابي حلفل إلخراجي 
من تلك احلالة السيئة، وفوجئت 
مبنة فضالي تقوم وبال مقدمات 
باالقتراب مني واحتضاني بهذه 
الطريقة الغريبة، فوجدت نفسي 
في موقف محرج للغاية، وشعرت 
ببعض الضيق مما حدث، وما 
أذهلني انني وجدتها تكاد تسقط 
على األرض فس����ندتها قبل ان 
تق����ع«.  اما عم����ا اذا كان هناك 
ارتباط بينهما، فأكد حلمي في 
حديثه ملجلة الكواكب، انه من 
املستحيل ان يرتبط مبنة فضالي 

ألسباب كثيرة لم يذكرها.

أحالم راغب عالمة

جيني إسبر

مصطفى كامل

قصي خولي

واحد، وق����ال: »انها تضحكني 
أحيانا، ولكنها في غالبية الوقت 
تستفزني، وأعتبر ان ما لديها 
جتاوز الثقة بالنفس، األمر الذي 

ال أستسيغه لديها«.

لم تكن سهلة في البداية ومتنت 
أن ال يحرم اهلل أي فتاة وامرأة 

من هذه النعمة.

درويش على فشله، فال ذنب لي 
في ذلك، فجيله صاروا جنوما 

مثل محمد منير وعمر دياب«.

وحيدا، لكن مرضا عضاال ألم به 
سيدفعه إلى ترك بيته، واللحاق 
بأبنائه. ويشارك قصي البطولة 
كل من دريد حلام، وعابد فهد، 

وباسل خياط، وآخرون.

راغب عالمة: أحالم تستفزني!

جيني إسبر: أشعر بالقلق واملسؤولية

مصطفى كامل: درويش فنان فاشل!

قصي خولي يستغل عائلته ملنافع شخصية!

رأى الفنان راغب عالمة ان 
الفنانة نانسي عجرم لن تكون 
مبثابة حبة الدواء املهدئة بينه 
وبني زميلته في جلنة حتكيم 
برنام����ج »أراب آيدول« الفنانة 
اإلماراتية أحالم، مشيرا الى انه 
طال نانسي ما طالها من أحالم 
ايضا خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد مبناسبة انطالق البرنامج 
للسنة الثانية على التوالي، حيث 
قالت لها: »إن زوجها بخيل وال 
يشتري لها املجوهرات«، فردت 
عليها نانسي بالقول: »زوجي 
يعتبرني جوهرة بحد ذاتي«. 
ولفت عالمة في حديث خاص 
لصحيفة »الشرق األوسط« إلى 
ان أشياء كثيرة تستفزه في أحالم 
ال يستطيع حصرها مبوضوع 

قال����ت املمثل����ة الس����ورية 
جين����ي اس����بر ع����ن جتربتها 
األول����ى للحمل إنه إحس����اس 
جديد عليها، وتشعر من خالله 
ببعض القلق واملسؤولية لكنه 
بالنهاية إحساس جميل خاصة 
أنها اتخذت هذا القرار بعد مرور 

5 سنوات على زواجها.
وأضافت إسبر في حديث لها 
مع مجلة »روتانا« أنها بعد عشر 
سنوات من التمثيل شعرت بأنه 
قد حان الوقت ليكون لها شيء 
خاصا بها وأن تأخذ استراحة. 
وأنها تستطيع اآلن أن تكون على 
قدر كبير من الوعي واملسؤولية، 
فأقدمت على هذه اخلطوة التي 

مازال الصراع قائما بني الفنان 
املصري مصطفى كامل ومواطنه 
اميان البحر درويش، فبعد النزاع 
بشأن نقابة املوسيقيني وتبادل 
االتهامات بني االثنني، أكد مصطفى 
كامل ان درويش يحاول ان يفتعل 

مشكالت جديدة معه.
كامل ق����ال ان اميان يحاول 
ان يحول املش����كالت الى أمور 
شخصية، بينما هي ليست كذلك، 
قائ����ال: ان كل ما يهمه مصلحة 
النقابة، وان إميان يردد انه دخل 
النقابة ولكنه استعان ببلطجية 

ليدخلها.
الفنان املصري أضاف: »ال 
أعرف ملاذا يحاسبني إميان البحر 

ش����ارف قصي خولي على 
اختتام مش����اهده في مسلسل 
»سنعود بعد قليل« الذي يصور 
في لبنان، وهو من تأليف رافي 
وهبي وإخ����راج الليث حجو، 
ويؤدي في العم����ل دور رجل 
أعمال يس����تغل أزمة ما ملنافع 
شخصية على حساب عائلته 
من دون أدنى انتماء. وقال في 
تصريح تلفزيوني إن »العمل 
سيحكي عن كل السوريني بجميع 
معتقداتهم وتطلعاتهم وآرائهم، 
ولن ينسى أحدا أبدا«. ويرصد 
هذا املسلسل الوضع السوري 
الراهن عبر عائلة غادر كل أفرادها 
إلى األراضي اللبنانية بسبب 
الظروف التي تشهدها البالد، 
فيما يبقى األب الذي يقوم بدوره 

إليسا مع فوديل

جو أشقر

سر لقاء إليسا وفوديل في تركيا

أشقر: لهذا السبب تعريت!

حمادة يصّور »الزينة العاقلة«

أعلنت الفنانة اليسا أنها تتواجد حاليا في 
العاصمة التركية اسطنبول استكماال لنشاطاتها 
في جلنة حكم برنامج »x factor«. واجتمعت 
اليسا في تركيا بالفنان اجلزائري فوديل، حيث 
نشرت صورا على »تويتر« تظهر فيها برفقته، 
وقالت: »ضيف���ي املميز فوديل في تركيا أمام 

.»bosphore« �املنظر اخلالب ل

اختار الفنان حمادة هالل أغنية »الزينة العاقلة« 
من ألبومه »ماتقوله����اش« لتصويرها بطريقة 
الڤيديو كليب. وقال هالل إن اختياره وقع على 
هذه األغنية لتكون أولى أغنيات األلبوم املصورة، 

على أن تتبعها أغنيات أخرى قريبا.
وكتب كلمات األغنية الشاعر الغنائي محمد 

جمعة، ووضع أحلانها محمد رحيم.

نفى جو اشقر ان يكون »زير نساء« تناسبا 
مع ظهوره اجلريء في الكليبات، وقال: انا انسان 
بسيط والبساطة طاغية على حياتي اليومية، لكني 

احاول متثيل دور الصبي الشقي احيانا.
واضاف ف����ي برنامج »بعدنا مع رابعة« على 
شاش����ة اجلديد امس ان بعض االغنيات تفرض 
حالة معينة على الكليبات، فأنا قدمت شيئا جريئا 

وجميال لكن الناس ليسوا معتادين عليه.
وعن اجلدل الذي راف����ق كليب اغنية دخيل 
الغنوج، اش����ار الى ان العم����ل هو خارج االطار 
العام للكليب����ات، وانتقد رغم انه يحمل صورة 
جمالية، وبرر تعريه في الكليب مبا يفرضه موقع 
التصوير في حوض السباحة، وقال: »لم اكن قادرا 
على ارتداء لباس كامل وال حتى الصبايا اللواتي 

رافقنني لذلك اضطررنا للتعري«!


