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االربعاء ٢١ اغسطس ٢٠١٩ فنـون

عيسى ذياب لـ »األنباء«: »سيركو« استعراضية
غنائية عائلية على مسرح التحرير

أميرة عزام

@amira3zzam

عبر املخرج عيســى ذيــاب لـ»األنباء« عن 
ســعادته النضمام الفنان عبداهلل الويس إلى 
طاقم عمل فريق مسرحية »سيركو« في عروضها 
اجلديدة على خشبة مسرح التحرير مبنطقة 
كيفان، الفتا إلــى أن عبداهلل الويس يخوض 

جتربة التمثيل املسرحي ألول مرة.
وأشــار ذياب الى ان »ســيركو« مسرحية 
موجهــة للطفــل وألفــراد العائلــة وهي عمل 
استعراضي غنائي بقالب من التشويق مبشاركة 
فريق »البا« االســتعراضي الذي قدم عروضا 
مبهــرة ال تزال حديــث كل من حضر عروض 

املسرحية في الفترة السابقة.
وأضــاف ان أحداث املســرحية تدور حول 
»ســترونغ« املتمــرد الذي يؤدي شــخصيته 
وصديقته »بيال« ليالي دهراب، وهما راقصان 
في السيرك الذي تعود ملكيته للسيد »لويس« 
عبداهلل الويــس، ويحاول هذا الثنائي التمرد 
علــى باقي أفراد املجموعــة والتقرب من مالك 
الســيرك وينجحان في اكتساب ثقته قبل أن 
ينقلب ويقوم بطردهما بعدما استغل متردهما 
على بقية األعضاء، مما يضطرهما للعودة من 
جديد الــى أحضان الفريق، الذي تقوده عبير 

أحمد ذات الشخصية القيادية، ويتحد اجلميع 
لشراء السيرك بعد خسارة صاحبه.

تتضمن املســرحية فــي أحداثها مجموعة 
من اخلطــوط منها الترفيهي واالســتعراضي 
والتربوي، الى مجموعة من القيم واألخالقيات، 
أبرزهــا احلث على املعاملــة الطيبة لآلخرين 
وأيضا الصبر للوصول إلى أهدافنا وأحالمنا، 
كذلك زرع حب التعاون واالبتعاد عن األنانية، 
وتوضيح أن املال ليس كل شيء في هذه احلياة.
وقال ذياب: أنا ســعيد جدا بهذه املشاركة 
خصوصا مع صديقي الغالي الفنان واملخرج 
عبداهلل الويس الذي لم أتردد حلظة في قبول 
عرض املشــاركة معه وأعدكم بتقدمي عروض 

رائعة مبشاركة زمالئي النخبة.
وحول مشاركته األولى في التمثيل قال الفنان 
واملخرج عبــداهلل الويس: أمتنى ان اوفق مع 
زمالئي في هذه التجربة االولى لي في التمثيل 
وأمتنى ان اكون عند حسن ظن اجلمهور، ترددت 
قليال في أخذ القرار ولكن بعد مشاورات عديدة 
ارتأيت ان أشــارك زمالئي جناحهم وأنا عازم 

على املضي فيه.
وأضاف: إن اختيار عناصر املســرحية مت 
بعناية شديدة لتواكب الفكرة، مشيرا الى أن هذا 
احلرص يأتي من اجل تقدمي عمل يحوز قبول 
اجلمهور، الســيما أن العرض موجه لألطفال 

واألسرة.

عبداهلل الويس عيسى ذياب

عبداهلل الويس: 
أول جتربة 

متثيلية لي 
والفريق مختار 

بعناية

روان العلي في حركة بهلوانية باملسرحية

عهد ديب تتعرض حلادث في دمشق

اختطاف شهد الكويتية.. إشاعة

زينة تتحالف مع أحمد حلمي

دمشق - هدى العبود

تعرضــت الفنانــة عهــد ديب في 
العاصمة الســورية دمشــق لحادث 
ســير مؤلم، وتم إسعافها على الفور 
إلى مشفى المواساة، وبعد التصوير 
من قبل الكادر الطبي تبين أنها تعاني 

من رضوض بالرأس، واثر ذلك تلقت 
العالج الــالزم، وبعد االطمئنان على 

صحتها نصحها األطباء بالخروج.
»األنبــاء« زارت الفنانة عهد ديب 
لالطمئنان على صحتها حيث أكـدت 
أنها بصحة جيدة وتشكر كل من سأل 

عنها.

أثــار الكثير مــن املغردين على 
»تويتر« اجلدل بشأن أنباء اختطاف 
الفنانة املعتزلة شهد الكويتية، من 
قبل مجهولني، وردت شهد مؤكدة أنها 
بخير وما يتم تداوله حول موضوع 
اختطافها ال أساس له من الصحة، 
وقالت عبر ڤيديو نشرته على »سناب 
شات«: »مطلعني إشاعة وسوالف إني 
مخطوفة وقاعدين يهددوني عشان 
أبني لكم إنــي مخطوفة الزم أغمز، 
وقالوا لي رمشي.. حطي نقط.. وملي 
شعرك على جنب، واغمزي برمشك 

7 مرات، وأنا ما فيني شي«.
يشار إلى أن الفنانة شهد أعلنت 
اعتزالها عام ٢٠١٢، وقررت التفرغ 
لعائلتها، وكان آخر أعمالها مسلسل 

»مطلقات صغيرات«.

قــررت الفنانة زينة دعــم الفنان أحمد 
حلمــي في حملة الهجوم الذي تعرض لها 
فيلمه األخير »خيال مآتة«، ونشرت امللصق 
الدعائي اخلاص به، وعلقت قائلة: »لســة 

خارجة من الفيلم حتفة«.
من جهة أخرى، تعرضت زينة النتقادات 
كثيرة خالل الفترة املاضية، واتهمها العديد 
مــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بتحريض شقيقتها لالعتداء بالضرب على 

الفنان أحمد عز ومحاولة التشويش على 
النجاح الذي حققه من خالل أفالمه األخيرة 

ومنها »املمر« و»والد رزق«.
ويبــدو أن زينة قررت الــرد على هذه 
االنتقادات واستعانت بآية قرآنية، كتبتها 
من خالل خاصية ستوري في حسابها على 
»انستغرام«، وهي اآلية الكرمية التي تقول: 
)وال حتسنب اهلل غافال عما يعمل الظاملون 
إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار(.

عهد ديب في املسشفى

نشــرت الفنانة شــذى حسون 
صورة لها من املستشفى عبر حسابها 
الشخصي على »انستغرام«، معلنة 
فيها مرضها، وتفاصيل ما حدث لها، 
كما أعلنت عــن ابتعادها عن مواقع 
التواصــل االجتماعــي لفترة حتى 
تستعيد صحتها، وكتبت: »أحبابي 

الغاليني أشكركم على سؤالكم عني، 
احلمد هلل بفضل ربي ودعواتكم ورضا 
أهلي إني أحسن، ما ادري ليش وشنو 
صار بيا، بس لقيت نفسي ما اقدر 
امشي وال أحترك ووجع رهيب في 
منطقة ظهري، احلمد هلل والشكر بعد 
كميات األدوية واإلبر اللي أعطوني 

صرت احسن، اكو شوية تعب ووجع 
إن شاء هلل بيروح بإذن واحد أحد«.

واستكملت: »قلت أطمنكم عني 
قبل ما اختفي عنكم هاليومني، ألن 
احتاج فترة ابتعد بيها شــوي عن 
السوشــيال ميديا واهتم بصحتي 

ونفسي«.

التعليقات على شــذى  وتوالت 
لها الصحة والعافية، وعلق  ومتنوا 
الفنان سعد ملجرد قائال: »ألف سالمة 
عليكي أختي«، فيما قالت اإلعالمية 
بوسي شلبي: »حبيبتي ألف سالمة«، 
وكتبت لها داليدا عياش زوجة الفنان 

رامي عياش: »سالمتك«.

ياسر جالل:
خاطرت بحياتي

قال الفنان ياسر جالل انه يتعامل مع الفن كرسالة يجب 
استغاللها في محاربة الفساد، مشيرا إلى انه في مسلسله 
األخير »ملس أكتاف« كشف عن أسماء عدد من األدوية التي 
تباع في الصيدليات ويســتخدمها الشــباب كمخدر ألنها 
غير مجدولة ومن الســهل شــراؤها، مشــيرا إلى أن قصة 
العمــل حتذر من كارثة األدوية غيــر املجدولة والتي يتم 
تداولها في الصيدليات لعالج بعض األمراض ومنها الصرع، 
ويستخدمها الشباب كمخدرات تؤدي لإلدمان، وأكمل: آمل 
أن يساهم العمل في تغيير القوانني مثلما فعلت أفالم في 
السابق مثل »أريد حال«، و»جعلوني مجرما«، و»الباطنية«، 

و»حتى ال يطير الدخان« لوقف هذا اخلطر.
وعن أصعب مشــاهد »ملس أكتاف«، رد جالل، بحســب 
مجلة »ســيدتي«: هناك مشاهد عديدة خطرة، ولكن مشهد 
املصارعة كان أخطرها، ألن املصارعة الرومانية من األلعاب 
اخلطرة وأي خطأ فيها رمبا يصيبني بكسر في فقرات الظهر 

أو الذراع، فاملشهد كان فيه مخاطرة كبيرة على حياتي.

شذى حسون..
»ما تقدر متشي«


