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«آي ميديا» متثل الكويت في «املسرح العربي» باملغرب

مفرح الشمري

اختارت اللجنة العربية للمشاهدة عروض 
مهرجان املسرح العربي بدورته الـ١٣ التي ستقام 
في املغرب وتنظمها الهيئة العربية للمســرح 
خــالل الفتــرة من ١٠ إلــى ١٦ ينايــر ٢٠٢٣ في 
مســاريها، األول والثاني، وســتمثل مسرحية 
«آي ميديا» تأليف وإخراج ســليمان البســام 
ـ دولة الكويت في هذا املســار والذي اشــتمل 
على العروض التالية: «سوبر ماركت» تأليف 
داريو فو، إخراج أمين زيدانـ  سورية، «فاصل 
زمني» تأليف وإخراج محمود الزغولـ  األردن، 
«ماذا أفعل هنا بحق اجلحيم» تأليف وإخراج 

كارولني عقاد ـ مصر.
أما عروض املســار الثاني «جائزة صاحب 
السمو الشيخ د.ســلطان بن محمد القاسمي ـ 
النسخة العاشــرة» فهي: مسرحية «اجلاثوم» 
تأليف وفاء ابراهيم شاوس، إخراج عبد القادر 
عزوزـ  اجلزائر، «الروبة» تأليف وإخراج حمادي 
الوهايبيـ  تونس، «أمل» تأليف وإخراج جواد 
األســدي ـ العــراق، «أنا امللــك» تأليف توفيق 
احلكيم، إعداد رضا ناجي ومعز حمزةـ  تونس، 
«بريندا» تأليف وإخراج أحمد أمني الســاهل ـ 
املغرب، «تائهون» تأليف نزار السعيدي وعبد 
احلليم املسعودي، إخراج نزار السعيديـ  تونس، 
«حدائق األسرار» تأليف وإخراج محمد احلر ـ 
املغــرب، «خالف» تأليف وإخراج مهند هاديـ  
العراق، «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبداهللا، 

إخراج محمد العامري ـ اإلمارات، «شــا طا را» 
تأليف ســعيد أبرنوص، إخراج أمني ناسور ـ 
املغرب، «ما تبقى لكم» تأليف غســان كنفاني، 
إخراج عبد املجيد الهواسـ  املغرب، «ميت مات» 
تأليف وإخراج علي عبد النبي الزيديـ  العراق.
وفي هذه املناسبة، وجه األمني العام للهيئة 
العربية للمسرح اسماعيل عبداهللا، التحية للجنة 
االختيار التي قامت مبهمة كبيرة ودقيقة، مؤكدا 
حــرص الهيئة الدائم علــى أن يكون عملها في 
خدمة املسرح العربي عمال جماعيا يشارك فيه 
املســرحيون العرب في صياغة مشهدهم. كما 
أشاد مبستوى التعاون الكبير الذي تبديه وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل في اململكة املغربية.

بدوره، قال د.يوسف عيدابي رئيس اللجنة: 
كانت املهمة دقيقة وصعبة، إذ إنه البد من اختيار 
ســتة عشــر عرضا فقط في مساري املهرجان، 
وقد وجدت اللجنة مستوى تنافسيا عاليا جعل 
مسار التنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس 
األعلى حاكم الشــارقة، يحظى مبعظم عروض 
املهرجان، إذ توزعت العروض في املسارين، بواقع 
أربعة في املسار األول (مسار املهرجان) واثني 
عشر عرضا في املسار الثاني (مسار اجلائزة).

يذكر أن اللجنة العربية للمشاهدة واختيار 
العروض للمهرجان ضمت كل من: حكيم حرب 
من األردن، د. سعيد كرميي من املغرب، د.معز 
مرابــط من تونس، د.علي محمود الســوداني 
من العراق، ود. يوسف عيدابي من السودان.

اسماعيل عبداهللا يتوسط أعضاء اللجنة العربية الختيار العروض مشهد من مسرحية «آي ميديا»

القاسمي سلطان  د.  الشيخ  جائزة  على  ومنافسة  العربي  املسرح  لروح  جتديدًا  يشّكل  املهرجان  عبداهللا:  إسماعيل 

موظفو اإلعالم «محتاسني» في «إجازاتهم»!
مفرح الشمري 

على الرغم من التزامهم 
باملوعد احملدد لتقدمي بيع 
اجازاتهــم، اال ان هنــاك 
بعضا من موظفي وزارة 
االعالم بجميع قطاعاتها 
«محتاسني» في قبول او 
عدم القبول لطلباتهم في 
ظل االخبار املتداولة في 
السوشيال ميديا بأن هناك 
وزارات مــن بينها وزارة 
االعالم توجد بها طلبات 
مرفوضة لبيع االجازات، 
االمــر الذي دفع عددا من 

املوظفني بوزارة االعالم لالستفسار عن 
هذا اخلبر املتداول من قبل اداراتهم اال 
انهم لم يجدوا أي اجابة سواء بالنفي أو 
تأكيد اخلبر ليتجه ممن قدموا طلبات 
بيع اجازاتهم الى موقع ديوان اخلدمة 
املدنيــة ملعرفة ســير معامالتهم خوفا 

من رفضها.
«يا جماعة اخلير» االخبار املتداولة 
التواصــل االجتماعــي  فــي مواقــع 
تخلــق حالة من اخلــوف والقلق لدى 
املوظفني ملعرفة مصير طلباتهم، لذلك 

على املســؤولني فــي وزارة االعالم أن 
«يريحوا» موظفيهم الذين قدموا طلبات 
بيــع اجازاتهم ويبلغوهــم عن مصير 
طلباتهم خصوصا انهــم قدموها قبل 
يــوم ١٢/١ وهو املوعــد االخير لتقدمي 
طلبات بيع االجــازات بوزارة االعالم، 
او ان يتــم اصــدار بيان توضيحي من 
الوزارة يوضح عدد الطلبات املرفوضة 
في هذا املوضوع حتــى ال يكثر القيل 
والقال وبث الشائعات التي «ال تودي 

وال جتيب».. ومنا للمسؤولني!

بشار جاسم

حظيت أغنية الفنان محمد شاكر «كالمك 
معايا» التي طرحها على قناته الرســمية 
على يوتيوب، مبشــاهدة وتفاعل كبيرين 
من املتابعني، حيث حققت نسبة مشاهدة 
جتــاوزات املليــون بعد أيام مــن طرحها، 
واألغنية حتمل الطابع الرومانســي، وهي 
باللهجة املصرية وهي من كلمات وأحلان 
كرمي آدم، ومكس ماستر روجيه أبي عقل، 

وتوزيع موسيقي Je zo، وتقول كلماتها:

كالمك معايا انتهى، حتقولي ايه تاني من 
بعدها، سمحتك عشان عشرة لينا، خالص 

انتهينا كفايا بقى
حبيبي ليه حبيبي ليه، حلم السنني ابتدتوا، 
انت ليه جيت نهيتو، خالص كفاية بقى، 
كده وصلنا لنهاية حكايتك معايا، خالص 

كفايا بقى.
«كالمك معايــا» مت إطالقها على القناة 
الرسمية للفنان محمد شاكر على «يوتيوب» 
وعلى كل اإلذاعات واملنصات اإللكترونية، 

ومواقع التواصل االجتماعي.

محمد شاكر 
باملصري 
واملليون!

مادلني مطر تنجو من عملية نصب واحتيال
بيروت - بولني فاضل

لم تكــن الفنانة مادلــني مطر تتصــور أن يتحول زعلها 
على عدم نيلها تأشيرة دخول للمغرب الى فرحة بعد علمها 
أن منظم احلفلة التي كانت ستشــارك في إحيائها في مدينة 
طنجة الى جانــب جنوم آخرين قد توارى فجأة عن األنظار 
من دون إقامة احلفلة ومن دون سداد نفقاتها وأجور الفنانني 
وتكاليف اإلقامة. وكانت ردة فعل مادلني السريعة على عملية 
االحتيــال هذه هي حمدا هللا علــى أن الڤيزا التي لم حتصل 
عليها ألسباب سياسية «خلصتها» من كل هذه الورطة وأنه 
صدقت مقولة «ال تكرهون شــيئا لعلــه خير لكم». ومادلني 
العائدة من غياب قســري الى احلفالت واإلطالالت اإلعالمية 
بعد استقرارها قبل نحو سنة في دبي وإعادة برمجة حياتها 
وعملهــا وخططها تقول إنهــا كانت تبحث عن بلد تنعم فيه 
باألمان واالستقرار، فوجدته في اإلمارات وقررت أن تؤسس 
منهــا النطالقــة جديدة على مختلف األصعــدة. وفي موازاة 
احلفــالت، ثمــة جديــد غنائي تعــد العدة له هــو عبارة عن 
ثــالث أغنيات إحداها باللهجة اخلليجية واألخرى باملصرية 
والثالثة باللبنانية، غير أنها لم حتســم األمر بعد جلهة أي 
إصدار سيسبق اآلخر. أما بالنسبة ملشاريع التمثيل بعد أكثر 
من جتربة لها في هذا املجال أبرزها في الفيلم املصري «آخر 
كالم»، فتقول مادلني إنها في جاهزية دائمة شــرط أن يأتيها 
الدور املناســب، غير أنه يســتحيل عليها أن تــدق األبواب. 
وعما إذا كانت شــقرتها قد جعلــت األدوار املعروضة عليها 
أقل انطالقا من االعتقاد بأن الشقراء حظها قليل في األعمال 
التمثيلية العربية، جتيب: «رمبا، ولكن إذا كان هناك بالفعل 
من يريد وجهي وأدائي، فأنا مستعدة في هذه احلال ألن أتخلى 
عن شــعري األشقر». وردا على سؤال عما إذا كانت شقرتها 
ســاهمت في املقابل في انتشارها كمغنية، ترد مادلني: «حني 
طرحــت أغنية (بحبك وداري) التي أحدثت نقلة وحتوال في 
مشواري، أكثر من عامل ساهم في انتشاري من بينها شعري 
األشقر وكليب األغنية، علما أني كنت واثقة منذ اللحظة األولى 
بأن هذه األغنية سيكون لها شأن في الساحة الفنية». وعن 
عزوبيتها بالرغم من طلبــات الزواج الكثيرة، تقول مادلني: 
«الزواج شطبته من حساباتي إلى حني عثوري على الشريك 
املناسب. وفي االنتظار، انا عصفور طيار وأستمتع بحريتي».

بيروت - بولني فاضل 

خضع سلطان الطرب جورج وسوف لعملية جراحية 
في أحد املستشفيات في بيروت، وقضت العملية بتصغير 
املعدة بعد ازدياد وزنه بشكل كبير وسريع، األمر الذي من 
شأنه ترك أثر سلبي على صحة قلبه. وبحسب املعلومات، 
فإن العملية جنحت من دون أي مضاعفات وإن وزن الوسوف 
سينخفض بشكل الفت خالل أسابيع.. سالمات أبووديع.

عملية جراحية لـ «سلطان الطرب»عملية جراحية لـ «سلطان الطرب»

زوج نيللي كرمي.. يتراجع

القاهرة - محمد صالح

أكد الفنان هشام عاشور أن الصدفة هي 
التي جمعته للعمل مع زوجته الفنانة نيللي 
كرمي في مسلسلها اجلديد «روز وليلى»، املقرر 
عرضــه عبر منصة «شــاهد» األيام القليلة 
املقبلة، ويتضمن ١٠ حلقات، بعد أن كان قد 
أعلن سابقا عدم اعتزامه العمل مع زوجته 

في عمل فني واحد اال انه تراجع سريعا.
وأكد عاشور أنه استمتع بالعمل مع املخرج 
البريطاني أدريان شيرجول ألنه احترافي في 
عمله ومميز في حتضيرات املسلسل ويركز 
فــي أدق التفاصيل، خاصة أن أحداثه تدور 
في إطار كوميدي ممزوج باألكشــن، مشددا 
على ســعادته بالتعاون مع زوجته الفنانة 

نيللي كرمي.

شعبان.. «بابا املجال» في رمضان
بدأ الفنان مصطفى شعبان 
تصوير مشاهد مسلسله اجلديد 
«بابــا املجال»، في حي القلعة 
بالقاهرة، الذي ينافس به في 
رمضان املقبل. وشارك مخرج 
املسلســل أحمــد خالد صورة 
لشعبان عبر حسابه الرسمي 
فــي «فيســبوك»، وأرفقهــا 
بالتعليــق: «بــدء تصويــر، 
مسلســل بابا املجال ملصطفى 

شعبان في رمضان ٢٠٢٣».


