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المسرح العربي عقد جمعيته العمومية في أجواء عائلية

• أحمد الشطي مع األعضاء

عقدت فرقة امل�رسح العربي جمعيتها العمومية
العادية يف العا�رشة م�ساء االثنني بعد اكتمال
الن�صاب حيث مت��ت مناق�شة التقريرين املايل
والإداري بح�ضور �أع�ضاء اجلمعية ورئي�س و�أع�ضاء
جلنة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب
برئا�سة فالح املطريي مدير مهرجان الكويت

• أعضاء فرقة املسرح أثناء االجتماع

امل�رسحي ال�سابق وع�ضوية كل من املخرج عبد
العزيز �صفر والأ�ستاذ حممد ال�رشيدة والأ�ستاذة
هند املريخي افتتح اجتماع اجلمعية العمومية
رئي�س جمل�س �إدارة فرقة امل�رسح العربي املخرج
احمد ال�شطي بقراءة الفاحتة للفنانني الراحلني
حمد نا�رص وعبد املجيد قا�سم البلو�شي اللذين رحال

قبل �أ�شهر قليلة تاركني فراغا كبريا يف الفرقة ثم
طالب ال�شطي احل�ضور التقدم ب�أية اقرتاحات وطرح
التقريرين الإداري وامل��ايل للمناق�شة حيث وافق
احل�ضور على اعتماد التقريرين وطالب الدكتور
�شايع ال�شايع بعدم مراقبة الن�صو�ص املقدمة من
الفرق الأهلية يف املهرجانات امل�رسحية مبا لها من

ياسمين عبدالعزيز تخرج من القالب المعتاد
بتجربة درامية ناجحة

خطوة جريئة ج��د ًا راهنت عليها
النجمة يا�سمني عبدالعزيز يف
م�سل�سلها «لآخر نف�س» ،حيث �إنها
خرجت عن القالب الذي جنحت فيه
وحققت من خالله جنوميتها وهو
القالب الكوميدي ،لتخو�ض جتربة
بعيدة متاما عن الكوميديا تثبت
من خاللها �أنها ممثلة موهوبة بل
معجونة متثيل.
ي��ا���س��م�ين ا���س��ت��ط��اع��ت م���ن خ�لال
�شخ�صية «�سلمى» �أن توظف كافة
�إمكانيات املمثلة بداخلها وبتلقائية
ومعاي�شة يف كل م�شهد تقدمه ،فهي
داخل م�سل�سلها «لآخر نف�س» تعي�ش
الواقع.
يا�سمني عبدالعزيز يف «لآخ��ر
نف�س» تعيد اكت�شاف نف�سها وتقدم
�شخ�صية «�سلمي» البعيدة متاما عن
الكوميديا مبا حتمله من تناق�ضات
• ياسمني عبدالعزيز في لقطات من مسلسل «آلخر نفس»
وحت���والت ،وتثبت يا�سمني �أنها
ممثلة موهوبة ومعجونة متثيل ب�أداء �سهل ممتنع دون انفعال زائد حلقة ويا�سمني كانت متتلك من الذكاء الكثري يف
�أو باهت ،وخالل احللقات التي عر�ضت قدمت يا�سمني �أداء عامليا تعاملها مع ال�شخ�صية فهي مل تهتم مبنظر ال�شخ�صية
بكل املقايي�س ويف �أكرث من م�شهد ظهرت قدراتها التمثيلية يف وم�شيتها وطريقة كالمها فقط ،لكنها اهتمت بكيفية تفكري
التلوين والقدرة على �إقناع امل�شاهدين.
«�سلمي» يف املواقف التي تتعر�ض لها و�شعورها وانفعاالتها
يا�سمني ذاكرت �شخ�صيتها جيدا ودر�ست �أدق تفا�صيل ما تقدمه يف « وما حتبه وما تكرهه وما تعجب به وما ت�ستحقره بالإ�ضافة
�سلمى» تلك ال�سيدة التي تنقلب حياتها ر�أ�سا على عقب مبجرد وفاة ملا�ضي ال�شخ�صية و�سنها وثقافتها ومركزها االجتماعي
زوجها ،وتكت�شف عقب وفاته الكثري والكثري من الأ�رسار والألغاز فنجحت و�أثبتت انها ممثلة من طراز خا�ص جتيد متثيل كل القوالب
وال�شفرات فال�شخ�صية �صعبة ومركبة وتتحول مع كل م�شهد وكل التمثيلية.

أحمد السعدني يشيد بمجهود

مي عز الدين في «البرنسيسة بيسة»

• مي
ع�����������ز
الدين

�أ�شاد الفنان �أحمد ال�سعدين باملجهود «ان�ستغرام»�« :أن��ا ماتفرجت�ش عليكي
الذي قامت به النجمة مي عز الدين يف لإين ب�صور ب�س دي هي دي وده جمهود
م�ش طبيعي وعاجب
م�سل�سلها اجلديد
ن��ا���س ك��ت�ير م�بروك
«الربن�سي�سة بي�سة»
وربنا يكملهالك علي
ال���ذي يتم عر�ضه
خري».
يف ���ش��ه��ر رم�ضان
م�سل�سل «الربن�سي�سة
احل�������ايل ب�شكل
بي�سة» ت�أليف فاروق
ح�رصي علي قناة
ه��ا���ش��م وم�صطفى
احل��ي��اة حيث ن�رش
ع��م��ر �إخ�����راج �أك���رم
�صورتني تظهران
فريد و�إن��ت��اج �رشكة
م�����دى االخ���ت�ل�اف
�سيرنجي ،وبطولة
بني مي عز الدين
مي عز الدين ،بو�سي،
و�شخ�صية «�سك�سكة»
�أمري امل�رصي ،وجنم
ال�����س��ي��دة العجوز
م����سرح م����صر حممد
التي جت�سدها مي
�أن��ور� ،سليمان عيد،
يف العمل.
وامي������ان ال�����س��ي��د،
وك��ت��ب ال�سعدين
حجاج عبدالعظيم،
ال������ذي ي���ع���د من
وح�سام داغر ،و�سامي
�أ���ص��دق��اء م��ي عز
م���غ���اوري ،و�ضياء
الدين املقربني،
• أحمد السعدني
املريغني.
على ح�سابه مبوقع

سالفة معمار ألحمد األحمد:
«في أحلى من هيك؟»

• أحمد األحمد

�أثنت املمثلة ال�سورية �سالفة معمار على
�أداء زميلها املمثل ال�سوري �أحمد الأحمد
يف م�سل�سل «حرملك» الذي يعر�ض حالي ًا
يف �شهر رم�ضان حيث ن�رشت �صورة له من
العمل عرب ح�سابها اخلا�ص على �أحد مواقع
التوا�صل الإجتماعي ،وعلقت« :يف �أحلى من
هيك ممثل؟ هون عم نحكي عن ممثل و�صديق

من الطراز الرفيع جداً� ...أحمد الأحمد �أنت
معلم».
وانهالت التعليقات من قبل حمبي ومتابعي
�سالفة معمار و�أحمد الأحمد الذين �أثنوا
على كالمها ،و�أكدوا �أن الأحمد من املمثلني
املميزين والذين يج�سدون �أدوارهم بطريقة
حمرتفة جداً.

تاريخ عريق و�أع�ضاء يتمتعون باخلربة واحلنكة مبا
ال يليق مبراقبة ن�صو�صهم فهم فى النهاية م�سئولون
عن �أعمالهم ويخافون على تاريخهم ووعد رئي�س
اللجنة املطريي بطرح هذا االق�تراح يف املجل�س
الوطني.
وبعد نهاية االجتماع �أكد رئي�س فرقة امل�رسح العربي

• سالفة
معمار

املخرج �أحمد ال�شطي �أن اجلمعيات العمومية للفرقة
دائما جتري يف هدوء وبتفاهم كامل بني الأع�ضاء يف
�أجواء عائلية وهذا ما د�أبت عليه الفرقة منذ عقود
متمنيا للجميع التوفيق م�شريا �إلى �أنهم يحر�صون
على العمل بهدوء وروي��ة وتقدمي �أعمالهم بعد
درا�سات م�ستفي�ضة ومناق�شات كل امل�ستجدات.

محمد ممدوح يستجيب

لالنتقادات ويبدأ رحلة عالجية

لتنظيم مخارج األلفاظ والحروف
ال��ف��ن��ان حم��م��د مم��دوح
ب��د�أ رحلة عالجية حلل
م�شكلة خمارج الألفاظ،
والتي انتقدها اجلمهور
منذ �أن انطلق املاراثون
ال��رم�����ض��اين احل���ايل،
وال�����ذي ي�����ش��ارك فيه
مب�سل�سي «ولد الغالبة»،
و«قابيل».
«تاي�سون»
وا�ستجاب
�إل��ى انتقادات جمهوره
وذهب �إلى �أحد الأطباء
ملتابعة حالته وتنظيم
�أو�ضاع التنف�س وخمارج
• محمد ممدوح
احل������روف والأل����ف����اظ
اخلا�صة به ،والتي اجمع اجلمهور �أنهم ال يفهمون يف �أغلب
الأوق��ات ما ال��ذي يقوله خالل امل�شاهد التي يظهر فيها
ب�أعماله الفنية.
ومن جانبه كتب الفنان خالد كمال ،من�شور ًا عرب ح�سابه
ال�شخ�صي مبوقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» قال
فيه�« :أعتقد �أن كل العاملني بالو�سط الفني عارفني عالقة
ال�صداقة واالخوة والتاريخ اللي بريبطني بتاي�سون وعمره
وخ�صو�صا فيما يتعلق ب�شغله ،هو عارف انه
ما كان عنيد
ً
عنده م�شكله ولكن هناك بع�ض امل�شاكل ال�صحية اللي بتاخد
وخ�صو�صا اذا كنت بتعالج امل�شكلة
وقت طويل يف عالجها..
ً
وانت بالفعل بت�شتغل».
و�أ�ضاف« :هو بالفعل بد�أ ب�س حمتاج وقت ،اللي فعال �شايف
ان تاي�سون موهوب وخمتلف وبيحب �شغله الزم ي�صرب عليه
لأن فعال املو�ضوع م�ش �سهل وم�ش هيتحل يف يوم وليلة وال
حتى �سنة».
واختتم املن�شور قائلاً « :رفقًا باملوهوبني �أمثاله لأن
املوهوبني ح�سا�سني لأق�صي درجة ،الأف�ضل من وجهة نظري
اننا نبقي يف �ضهره وندعمه ع�شان ال�صالح العام ..بحبك
وبحرتم �شغلك وجمهودك يا �صديق العمر».

دنيا سمير غانم أبدعت بالخليجي
في عمل متكامل

فاج�أتنا الفنانة امل�رصية دنيا
�سمري غ��امن بعمل مميز �ضمن
�أحداث م�سل�سلها الرم�ضاين «بدل
احلدوتة  ،«3وهي �أغنية بعنوان
«ت��ع��ال ت��ع��ال» وال��ت��ي جمعتها
بالفنان امل�رصي ه�شام جمال.
املفاج�أة الالفتة يف هذا العمل،
هي غناء دنيا باللهجة اخلليجية
والطريقة التي �أبدعت فيها ب�أداء
هذه اللهجة� ،إ�ضافة �إلى اللحن
املميز الذي قدمه جمال يف هذا
العمل ،حيث جمع بني اللحنني
الغربي واخلليجي� ،أم���ا كالم
الأغنية ف�أتى رومان�سي ًا جميالً.
وه��ذا كلّه جعل العمل متكام ً
ال
وناجح ًا وجعله يلقى �صدى لدى
اجلمهور ،وه��و ما ك��ان وا�ضح ًا
بتجاوز الأغنية عتبة املليون
م�شاهدة بعد �ساعات قليلة على
طرحها.
�إنها لي�ست امل��رة الأول���ى التي
جتمع فيها دنيا �سمري غامن بني
التمثيل والغناء ،فعلى الرغم من
امتالكها ل�صوت جميل و�إح�سا�س
ٍ
عال يف �أدائها� ،إال �أنها حافظت
على خطها التمثيلي ك�صفة �أولى
لها ،وجعلت من موهبة الغناء
التي متلكها �إ�ضافة ويف خدمة
�أعمالها ،وهذه خطوة حت�سب لها
يف ظلّ ما نراه �أحيان ًا من تعدي
بع�ض املمثلني على الغناء.

• دنيا
سمير
غامن

