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 مفرح الشمري 

»ملوثات«.. 
أكادميية!

في السنوات االخيرة كثرت املشاكل في املعهد العالي للفنون 
املسرحية، وذلك بسبب ان االدارات السابقة ال تطبق الالئحة التي 
وضعتها وزارة التعليم العالي له، وهذا االمر ادى الى ضياع هيبة 
املعهد العالي للفنون املسرحية الذي تأسس عام 1973 وتخرج فيه 

كبار الفنانني واملخرجني والكتاب الذين يتسيدون اآلن الساحة 
الفنية الكويتية واخلليجية.

ضياع »هيبة« املعهد العالي للفنون املسرحية ادى كذلك الى عدم 
احترام بعض الطلبة من اجلنسني للوائحه، فاجتهوا للمشاركة في 

االعمال املسرحية التجارية واالعمال الدرامية التلفزيونية وهم 
على مقاعد الدراسة، رغم ان لوائح املعهد متنع ذلك االمر بتاتا، 
لكن مشاكل هيئة التدريس فتحت الباب على مصراعيه الولئك 
الطلبة رغم انهم في سنوات دراستهم االولى باالضافة ملشاركة 

عدد من اعضاء هيئة التدريس في اعمال درامية ال تضيف شيئا 
في مكانتهم العلمية، رغم ان الالئحة ترفض مشاركتهم في أي 
اعمال خارج اسوار املعهد اال مبوافقة رسمية من عميد املسرح 

بعد اجتماعه مع مجلس املعهد حتى ال تهتز صورتهم امام طالبهم!
املشكلة املوجودة في االدارات السابقة الذين تولوا قيادة املعهد 

العالي للفنون املسرحية هي »الكيل مبكيالني« بالتعامل مع الطلبة 
وبعض اعضاء هيئة التدريس، فمنهم من مينعونهم بحجة القانون 

والالئحة ومنهم من يفرشون لهم االرض وردا بأن يعملوا اي 
شيء ألنهم »من ربعهم«، االمر الذي ادخلهم في مشاكل عديدة 
بسبب هذه احملسوبية رغم ان املعهد مؤسسة تعليمية تربوية، 

ولكن كان هذا التصنيف في االدارات السابقة مكتوبا فقط 
بإشعارات املعهد وال يعمل به!

وبعد العديد من املشكالت التي ال تعد وال حتصى، قررت ادارة 
املعهد اجلديدة بقيادة د.فهد الهاجري تطبيق القانون بحذافيره 

وليس روحه وذلك العادة »هيبة« املعهد واهميته في احلركة 
الفنية الكويتية واخلليجية والعربية، االمر الذي استقبلت معه 
هيئة التدريس هذا التوجه بصدر رحب، ولكن بعد ان طبقت 

االدارة اجلديدة الالئحة والقانون بدأت بعض االصوات تتعالى 
من بعض اعضاء هيئة التدريس باملعارضة، خصوصا فيما يتعلق 
بعمل الطلبة في اعمال فنية او املشاركة في املهرجانات املسرحية 

بحجة ان هذا االمر فيه تعسف بحق الطلبة، االمر الذي يثير 
االستغراب من تلك االصوات التي كانت هاجمت االدارات السابقة 
بعدم تطبيقها لالئحة املعهد، وعندما نفدتها االدارة اجلديدة فعليا 

اطلقوا صيحاتهم عليها بأن هذا قتل ملوهبة الطلبة ويجب على 
هذه االدارة مراعاتهم وعدم حرمانهم من ابراز مواهبهــم فــي 
االعمـال التلفزيونية، الشيء الذي يثبت للمتابعني لـ »سوالف« 

املعهد ان هؤالء االساتذة ال يوجد لديهم اي هدف سوى اثارة 
املشاكل دون مساعدة االدارة اجلديدة من ازالة »ملوثات« االدارات 

السابقة االكادميية التي شوهت سمعة املعهد العالي للفنون 
املسرحية من كثرة القيل والقال!

خلف الكواليس

ممثل يبحث عن نص 
تلفزيوني فكرته غريبة 
علشان يقدمه جلمهوره 
في رمضان املقبل النه 

مل من االدوار اللي قدمها 
النها تدور بنفس الشكل 

مثل ما يقول .. 
خير ان شاء اهلل!

 ممثل يبي يصير 
منتج ألنه عالقاته طيبة 

مع مسؤولني القنوات 
اخلليجية اللي طلبوا منه 

هالشي مثل ما يقول 
بس موالقي كاتب يكتب 
اللي يبيه علشان يقدمه 

لهاملسوؤلني.. ودي أصدق!

مديرة أعمال قاعدة تدقدق 
على املنتجني علشان تلقى 

أدوار ملعزبتها العربية 
املقيمة باخلليج بس 

املنتجني معطينها طاف 
ألنها ما تعرف تسولف 

وشايفه حالها.. 
احلمداهلل والشكر!

فكرةطلب طاف

الفنان عمر الجاسر، مديرا 
لجمعي����ة الثقافة والفنون 

بجدة.
وعبر الفنان الجاسر في 
تصريح صحافي عن اعتزازه 
بهذه الثقة باختياره إلدارة 
الجمعية، مؤكدا أن مدينة 
الفن والثقافة،  جدة مدينة 

عمر اجلاسر مديراً جلمعية الثقافة والفنون بـ»جدة«
وتستحق أن يقدم لها الكثير، 
الفتا إلى أنه سوف يسعى 
مع أسرة الجمعية لتقديم 
فعاليات ونش����اطات فنية 
وثقافي����ة متنوع����ة، خالل 

الفترة المقبلة.
 وأوضح الجاسر أن على 
رأس أولوياته التي سيسعى 
لتنفيذها أن تكون جمعية 
الثقافة والفنون بجدة بيتا 
لجميع الفنانين بال استثناء، 
تحتضنه����م وتس����اندهم، 
وخاصة المواهب الش����ابة 
التي تزخر بها مدينة جدة 
في مختلف المجاالت الفنية 
والثقافية، لتقديم ما يليق 
باسم جدة وفنانيها وفنها 

العريق.
 وقدم الفنان عمر الجاسر 
ش����كره وتقدي����ره لرئيس 
إدارة الجمعي����ة  مجل����س 
العربية السعودية للثقافة 
والفنون س����لطان البازعي 
الجمعيات  ولمدي����ر ع����ام 
الس����ماعيل،  عبدالعزي����ز 
متمنيا أن يكون عند حسن 

ظن الجميع.

أ صدر مدير عام الجمعية 
العربية السعودية للثقافة 
والفن��������ون عبدالعزي����ز 
الس����ماعيل، قرارا بتعيين 

عمر اجلاسر

أكدت أن تغيير توقيت عرض »زوارة مع نادية« جاء بطلب املشاهدين

صقر لـ »األنباء«: اإلبداع اإلعالمي في »احلكومي« أو »اخلاص«
املش���اهدة وردود األفعال 
أفادت بان هناك ردود أفعال 
ايجابية كثيرة على البرنامج 
خصوصا على مس���توى 
احللق���ات الت���ي بثت في 
ايام شهر رمضان املاضي، 
البرنام���ج  ان  موضح���ة 
يسعى الستضافة مختلف 
الثقافي���ة  الش���خصيات 
والفني���ة وغيرها ليكون 
برنامجا حواريا اجتماعيا 
شامال ذا منفعة للمشاهدين 

في الكويت وخارجها. 
وفيما يتعلق باختالف 
العمل اإلعالمي بني القطاعني 
احلكومي واخلاص ذكرت 
ان���ه ال يوجد ف���رق كبير 
باستثناء التقيد حيث غالبا 
ما يشعر املذيع اثناء عمله 
في القطاع احلكومي بالتقيد 
القطاع  العمل في  بخالف 
اخلاص الذي اصبح مبنزلة 
فضاء كبير يتسع للجميع. 
وعن  نصيحتها  للمذيعات 

اجلدد على مستوى العمل 
في القط���اع احلكومي او 
اخلاص، ذك���رت صقر ان 
املذي���ع او املذيعة املوهبة 
قادرة على إثبات جدارتها 
في القطاعني والدليل وجود 
إعالميني قديري���ن كانوا 
خريجي اإلعالم احلكومي 
يعملون حاليا في القطاع 
اخلاص وهناك ايضا من 
ابدع في القطاع اخلاص قبل 
ان يتحول لإلعالم احلكومي 
فاملوهبة والق���درات هي 
األس���اس كما ان االجتهاد 
امر مطلوب ايضا إلثبات 

الذات واإلبداع.
يذكر ان برنامج »زوارة 
مع نادية« يعرض اآلن كل 
يوم س���بت من الس���اعة 
التاسعة الى احلادية عشرة 
مساء من كل اسبوع تقدمي 
إع���داد احمد  نادية صقر 
خورش���يد اخراج محمد 

عزالدين.

العرض من خالل حساباتها 
التواص���ل  ف���ي مواق���ع 

االجتماعي. 
وفيما يتعلق بنس���بة 

احمد الفضلي 

بررت اإلعالمية نادية 
صقر أس���باب تغير وقت 
ع���رض برنامجها »زوارة 
م���ع نادية« بطل���ب أعداد 
كبيرة من املشاهدين تغيير 
البرنامج من  وقت عرض 
الى السبت  يوم اخلميس 
ليتمكنوا من متابعته حيث 
ال ميكن لهم متابعة البرنامج 
الذي  خالل يوم اخلميس 
غالبا ما يش���هد تواجدهم 
خارج املنزل لقضاء »الويك 

اند«. 
وذك���رت صق���ر خالل 
حديثها ل���� »األنباء« انها 
والقائم���ني على البرنامج 
ارت���أوا ان م���ن األفض���ل 
االس���تماع وتنفيذ رغبة 
املشاهدين وتغيير توقيت 
العرض الس���يما ان هناك 
العديد م���ن الطلبات التي 
تلقتها نادية لتغيير توقيت 

اإلعالمية نادية صقر

زهرة عرفات: أحتمل الكثير 
من احلماقات!

كشفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، 
انها تتحمل احلماقات وترويج الشائعات 

عنها، تقديرا حلبها الكبير جلمهورها.
زهرة غردت على صفحتها بتويتر قائلة 

»إشاعات وحتليالت مالها أول وال تالي 
وضغوطات وتعب وتكفير وتشويه سمعة 

وشغالت ماتتخيلوها من صغار العقول 
ليش؟ ألننا نحبكم ونحب ما نقدمه.. 

وعلشانا وعلشانكم وعلشان نصنع 
االختالف والتطور نصنع الفرق بالكلمة 

الطيبة بإذن اهلل بنتحمل ما ال يحتمل«.
على اجلانب الفني انتهت الفنانة البحرينية 

من دورها في املسلسل اجلديد »حصاد 
الزمن«، وهو مسلسل خليجي، إنتاج 

سعودي، مت تصويره في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي.

أكدت أنه ال ميكن املقارنة بني »سجن النسا« و»سرايا عابدين«

نيللي كرمي: أنا ضد منع عرض فيلم هيفاء وهبي

أنا م���ع أي تجرب���ة، ومع 
أي ش���خص يقدم الجديد، 
هن���اك الكثير من النجوم، 
ولك���ن ل���كل منه���م طعم 
خاص ومختلف، وكل يرى 
التمثيل أو القصة من وجهة 
نظره، وهذا ينطبق طبعا 
على المخرج والممثل، وال 
يمكننا المقارنة فيما بينهم 
ألن لكل منهم ميزة معينة، 
ولكنك تستمتع بكل منهم 

على حدة. 
وحول كيفية تلقيها لمنع 

عرض فيلم »حالوة روح« 
لهيفاء وهبي في مصر، قالت: 
أنا ض���د منع »أي حاجة«، 
والفيلم هو قصة في النهاية، 
وسامح عبدالعزيز مخرج 
قدم أعماال ناجحة جدا قبل 
ذلك، وبالعكس كنت أنتظر 
هذا العمل ألشاهده، وهناك 
نجوم زمالئي لعبوا أدوارا 
الفيلم، ومنهم باس���م  في 
سمرة، ومحمد لطفي، ولكنه 
لألس���ف منع من العرض، 

وأنا ضد هذا األمر.

موزعة، وأعجبني كثيرا دور 
»جلنار«، و»صفيناز«، علما 
المسلسل تدور  أن أحداث 
في إطار مختل���ف، وزمن 
مختلف، وإخراج مختلف 
أيضا، وال يمك���ن مقارنة 
العملين ببعضهما، هذا أمر 

صعب جدا. 
وعن مشاركة العديد من 
أمثال  اللبنانيات  النجمات 
هيفاء وهبي وميريام فارس 
ونيكول س���ابا في الدراما 
المصرية هذا العام، قالت: 

عبرت النجمة المصرية 
نيللي كريم عن انطباعاتها 
بالنجاح الكبير الذي حققه 
مسلسلها الرمضاني »سجن 
النساء«، وعن أبرز ما لفتها 
في الش���خصية التي أدتها 
الش���خصية  في���ه، قالت: 
بأكمله���ا لفتتن���ي، وكذلك 
كل الش���خصيات عامة في 
المسلسل حقيقية، وصادقة 
جدا، والجمهور صدق األدوار 
التي قمنا بها في المسلسل، 
وطبع���ا هن���اك دور كبير 
للمخرجة العظيمة كاملة 
أبو ذكري التي أحبها جدا، 
وكان حظي جميال جدا ألني 
الرابعة،  أعمل معها للمرة 
أنها تعطينا  والمميز فيها 
الثقة، وعندما نعمل معها 
أننا نق���وم بعمل  نتأك���د 
محترم، يش���به مواصفات 
الفيلم السينمائي، وليس 
المسلس���الت  بمواصفات 

العادية. 
وعما إذا كانت تش���عر 
بأن مشاركتها في مسلسل 
»س���رايا عابدين« توازي 
أهمي���ة مش���اركتها ف���ي 
النسا«،  مسلسل »س���جن 
قالت: ال، فاألمور مختلفة 
تماما، ف�»سجن النساء« هو 
مسلسل لي، ومن بطولتي، 
وأحضر له من قبل رمضان، 
وله مواصفات خاصة جدا، 
ولكن عندما انضممت لفريق 
»سرايا عابدين« كان الورق 
مكتوبا سابقا، وكانت األدوار 

هيفاء وهبي نيللي كرمي

سر إصابة نور الشريف بـ »الزهامير«!
يعاني الفنان نور الشريف من 

»الزهامير«، وبسبب عدم اعترافه مبرضه 
يعيش في حالة شجار دائم مع ابنته طوال 

الوقت، خاصة أنه يرفض االعتراف بأنه 
مريض، هذه هي قصة الفيلم اجلديد 

الذي سيشارك فيه نور الشريف ويحمل 
عنوان »بتوقيت القاهرة«.

والقائمون على إنتاج الفيلم فرضوا سرية 
تامة عليه وعلى املشاركني في الفيلم، 

الذي يعود من خالله نور الشريف إلى 
السينما بعد غياب سنوات، وحتديدا منذ 
قدم فيلم »مسجون ترانزيت« الذي وافق 

على أن يتقاسم بطولته مع الفنان أحمد 
عز حينها وغاب بعدها واكتفى بأعماله 

الدرامية.
إال أن نور، العائد من رحلته مع املرض، 
والذي اشتاق إلى السينما والدراما، قرر 

أن يعود بشخصية مختلفة وجديدة 

عليه، فبعد وفاة زوجته التي كان يحبها 
بشدة، يعيش البطل نور الشريف حالة 

من الضياع والنسيان، ويظل يبحث 
عن صاحبة صورة يعتقد بأنه يعيش 

معها قصة حب إال أن ابنه يرفض ذلك، 
ليقرر األب ترك املنزل والبحث عن 

صاحبة الصورة وينزل من بلدته إلى 
القاهرة ليبدأ رحلة البحث عنها.وفي هذا 

الصدد أكد نور الشريف، حسب موقع 
»نواعم«،انه حتمس للفيلم الذي كتبه 

ويخرجه أمير رمسيس ألن فكرته مميزة 
ومختلفة، وأنه سعيد لعودته مجددا إلى 
شاشة السينما بعد فترة كبيرة، خاصة 

أنه كان يتمنى أن يعود من خالل عمل من 
إنتاجه إال أن الظروف لم تسمح له بذلك.
ويشارك نور الشريف في بطولة الفيلم 

ميرفت أمني وآينت عامر وعدد من الوجوه 
الشابة، وهو من إخراج أمير رمسيس.

زهرة عرفات

نور الشريف

أشرف عبد المعطي والمنتج 
هاني حبي���ب وذلك لوضع 
الخط���وط النهاية لفيلمهم 
الجدي���د »حبي���ب مراتي« 
والذي يظهر فيه بأكثر من 
شخصية، وإلى اآلن لم يستقر 
فريق العمل على الفنانة التي 
ستشارك أيمن البطولة حيث 
يمزج الفيلم بين الكوميدية 

والرومانسية.
على صعيد آخر يطرح 
أغانية باللهجة  أيمن أولى 
الخليجي���ة والت���ي تحمل 
عنوان »يا غالي���ة« والتي 
كتبتها »الشيخة ثريا« وقام 
بتلحينها ومن توزيع شريف 

بدوي.
الرفاعي  كم���ا يس���تعد 
للذه���اب إلى لن���دن للعمل 
القادم  البومه  على مكساج 
والمقرر طرح���ه مع بداية 

العام الجديد.

أمين الرفاعي يستعد لـ »حبيب مراتي« 
وألبوم غنائي بداية العام اجلديد

المطرب  يعق���د حالي���ا 
الرفاعي  أيم���ن  والممث���ل 
جلس���ات عمل مع المخرج 

أمين الرفاعي


