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منتج »ارشده« عقله بأن 
يقدم جزء ثان من عمله اللي 
طاف علش����ان يبي يسويه 
سلسلة مثل ما يقول.. شلون 
سلسلة وممثلينك في اجلزء 

الثاني مختلفني؟!

انه  ممثل���ة تعتق���د 
يك���ون  راح   »األم���ل« 
بصفها في شهر رمضان 
خاص���ة انها تقدم اعمال 
 كلها س���حر وشعوذة.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثل قدير أعماله الدرامية 
حتمل بني طياتها »جوهر« 
العالقات اإلنسانية هاأليام 
التلفزيون   متضايق ألن����ه 
ما يبون يعرضون عمله.. 

اهلل يعينك!

سلسلة سحر عالقات

ضم��ن ج�والتها الع�ربية 
الفن��انة  احل�افلة غ��ادرت 
إليز ال���ى مراكش حيث من 
املقرر ان حتيي حفل زفاف 
اسطوريا يشاركها فيه نخبة 
الفني،  الوس���ط  من جنوم 
وس���تعود بعده الى لبنان 
الرتباطها بحفلة في فندق 
املسابكي � شتورة منتصف 

الشهر اجلاري.

من جهة ثانية قررت إليز ان 
تضع حدا ملا يقال حول »تشبهها 
املزعوم« كما تقول بالفنانة 
نانسي عجرم، وستظهر من 
خالل اغنية مصورة جديدة، 
باللهجة اخلليجية وبإطاللة 
مختلفة كلي���ا وجديدة، بعد 
ان اجرت عملية جتميل ازالت 
آثار العملية السابقة وأعادت 

صورتها الى طبيعتها.

إليز شبيهة نانسي

نانسي عجرم

األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي يكرم الفنان خالد أمني في أحد املهرجانات

استعداداً لورشة »إعداد الممثل« التابعة لهيئة المسرح

خالد أمين يدعو كل من يحب التمثيل للمشاركة

بعد استضافتها بمحطة إذاعية تونسية

شيرين: المقارنة بين تامر وعمرو »حرام«

سليمان: مهرجان وهران يشبه »كان«

القاهرة ـ سعيد محمود
رفض����ت املطرب����ة املصرية 
ب����ني عمرو  املقارنة  ش����يرين 
دياب وتامر حسني، وذلك في 
الذي  احدث حواراتها االذاعية 
اجرته يوم اطالق ألبومها األخير 
»حبيت« م����ع اذاعة »موزاييك 
اف ام تون����س« اثناء وجودها 

في تونس.
قالت شيرين ردا على سؤال 
املذيع عن املنافس����ة بني تامر 
حسني وعمرو دياب: »ال توجد 
منافسة بني عمرو وتامر، فكلمة 
منافسة بينهما كبيرة جدا، فعمرو 
أغانيه على مستوى الشباب ال 
توجد بها ألفاظ مشينة، ولكن 
تام����ر يعتمد على ذلك فصعب 

املقارنة بينهما«.
وتابعت: فألفاظ مثل »خليها 
تاكلك« ال يصح ان تقال في اغان 
فاملقارنة بينهما »حرام«، كما ان 

االثنني من جيلني مختلفني.
وعن رأيها في األلبومني قالت 

ش����يرين: أعجبت جدا بأغنية 
إيه« و»بعدت ليه«  »يهمك في 
وبالتأكيد األلبوم يحتوي على 
العديد من األشكال املوسيقية 
منها ما أعجبني، أما ألبوم تامر 
فلم أس����معه، فأنا أحب سماع 

أغنيات معينة لتامر.
وع����ن نيتها إع����ادة جتربة 
»الدويت����و« م����ع تام����ر قالت 
شيرين: »ال أرفض ذلك، ولكن 
تامر اصبحت له طقوس انا ال 
اقبله����ا اآلن، كاملعجبات )اللي 
بيترموا حتت رجليه(، فمعروف 
ان تام����ر هو من يتفق على كل 
هذه املظاهر في حفالته، حتى 
الفنية معا  في بداية حياتن����ا 
البرامج  عند اس����تضافتنا في 
كانت تنه����ال عليه االتصاالت 
وكنت أعلم أنه متفق عليها من 

قبل«.
وع����ن اتهامها الس����ابق أن 
ألبوم »الليال دي« لم يكن على 
املستوى الكافي حلصوله على 

جائزة »امليوزيك أوورد« قالت: 
سبب ضيق عمرو دياب مني في 
وقتها هو ما ردده الصحافيون 
لتضخيم املوضوع، فأنا كل ما 
قلته ان هذا األلبوم ليس أحسن 
ألبومات عمرو، ولكن بالطبع 

يستحق دياب اجلائزة«.
املنتج  أزمتها م����ع  وع����ن 
محس����ن جابر بسبب غنائها 
ملقطع »عينيه كدابني« قالت: »لم 
أكن أتوقع رد فعل املنتج محسن 
جاب����ر كمنتج كبير فكما نقول 
في العامية )انت بتحط عقلك 
بعقل مطربة عايزة تغني( فأنا 
سأقدم املغنية بطريقة محترمة«. 
وأضافت: أعل����م ان صراحتي 
تسبب لي املش����اكل ولكني 

مصرة عليها مهما حدث.
جدير بالذكر ان شيرين 
صدر له����ا منذ ايام احدث 
ألبوماتها الغنائية »حبيت« 
والذي يعد األول مع شركة 

»روتانا«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اعرب الفنان جمال س���ليمان عن س���عادته 
بالدعوة التي وجهت له حلضور مهرجان وهران 
الدولي في دورته ال� 3 باجلزائر املنعقد خالل 
الفت���رة من 23 الى 30 يولي���و، مؤكدا انه كان 
يتمنى احلضور للمشاركة في انشطة املهرجان 

في دوراته املاضية اال ان ارتباطاته الفنية كانت 
تعوقه عن احلضور وانه لم يكن يتوقع ان يكون 
املهرجان بهذا الش���كل الرائع من تنظيم وتألق 
يستحق االشادة، واشار الى ان جمال الطبيعة 
اخلالبة ملدين���ة اجلزائر جعل مهرجان وهران 

يشبه كثيرا مهرجان كان السينمائي الدولي.

جمال سليمان يتوسط عددا من الضيوف

خالد السويدان
عندما نستذكر تاريخ املسرح في الكويت جند اعماال خالدة في 
الذاكرة ال ميكن ان يغفل القلب عنها أو ننس���اها أو حتى نتجاهلها 
وعندما نرى سبب جناح هذه االعمال جند ان هناك جهودا واضحة 
ومبذولة من كل فئ���ات املجتمع لنجاح هذه االعمال، فنجد حرفية 
متقنة من حيث االخراج وابداعات فكرية من حيث الكتابة ومعاجلة 
امور كثيرة تخص املجتمع، باالضافة الى حضور جماهيري مثقف 
يعرف مدى خطورة املواضيع املطروحة على خشبة املسرح ويعرف 
ايضا ان لكل دولة ثقافة وثقافة الدولة تراها في تطور مس���رحها، 
ولكن ما يحدث في املسرح في اآلونة االخيرة ما هو اال »قص وزلق« 
ولالسف هذه احلالة في استمرار ولكن هناك اشخاصا يعرفون متاما 
مدى اهمية املس���رح ومدى تأثيره على املجتمع في جميع احلاالت 

ولديهم القدرة على االصالح والتطوير وتقدمي كل ما هو افضل 
وجي���د لكي نعيد للمس���رح الكويتي بريق���ه كما كان في 

السابق، ومن هؤالء االسماء الفنان املميز خالد امني وهو 
اح���د اعضاء هيئة التدريس في املعهد العالي للفنون 
املسرحية � قسم التمثيل واالخراج وله اسهامات كثيرة 
في الكثير من االعمال س���واء من ناحية االخراج أو 
التمثيل التلفزيوني أو املسرحي، وبسبب حرص 
هذا الفنان الرائع في تعامله واملبدع في اعماله مت 
ترشيحه لتقدمي دورة أو ورشة في اعداد املمثل في 
شهر رمضان املقبل من قبل الهيئة العربية للمسرح 
وتعتبر اول مرة تقوم فيها هذه الهيئة � فرع الكويت 
بتقدمي مثل هذه الورشة، خاصة في مكتب الكويت 
والذي يرأسه املخرج عبداهلل عبدالرسول، »األنباء« 

التقت خالد أمني فكانت هذه الدردشة؟
في البداية ألف مبروك على ترشيحك لتدريس هذه 

الورشة؟
اهلل يبارك فيك واحلمد هلل انا س���عيد جدا بهذه 

الثقة من الهيئة العربية للمس���رح � فرع الكويت 
وحتديدا من املشرف عليها الفنان عبداهلل 

عبدالرس���ول، وان شاء اهلل نكون 
عند حسن ظن اجلميع 

ونقدم كل ما 
ه�و جديد 
وف�ي�����ه 

ابداع.

كلمنا عن الدورة بشكل بسيط؟
حرصا من الهيئة العربية للمس���رح واحتراما لتاريخ الكويت 
املس���رحي ومحاولة للحفاظ على هذا التاريخ واالجنازات الكثيرة 
واملبدعة في تاريخ املسرح الكويتي مت االتفاق مع الهيئة على عمل 
ورش���ة »إلعداد املمثل« في ش���هر رمضان املبارك أعاده اهلل علينا 
وعليكم باخلير واحملبة، وهذه الدورة ستس���تمر ملدة 3 أس���ابيع 
تقريبا، وس���تبدأ في تاريخ 2009/8/23 ل���كل االعمار ولكل الفئات 
وجميع اجلنسيات ومن خالل هذه الدورة أو الورشة سيتم الكشف 
عن الطاقات اجليدة والتي تصلح للتمثيل بش���كل عام، باالضافة 
ال���ى تعليمهم كيفية وحرفية التمثي���ل باالضافة الى املوهبة التي 
ميتلكونه���ا ونحن بدورنا نعمل عليها ونح���اول ان نطورها لكي 
نخلق على الس���احة الفنية جنوم���ا وفنانني يعرفون 
بالفعل ما معن���ى كلمة ممثل وكيف يتصرف 

وأهميته في املجتمع.
وما الشروط للدخول لهذه الورشة؟

ال توجد هناك أي شروط معينة حتى 
اآلن والى كل من يريد االنتس���اب في 
هذه الورشة عليه مراجعتنا وتسجيل 

اسمه.
هل سيكون هناك عمل مسرحي في 

ختام هذه الورشة؟
الالزمة  التدريبات  نحن س���نقدم 
وسنرى في النهاية الطاقات املوجودة 
ألننا سنقسم املش���اركني الى قسمني 
وبعدها نس���تطيع ان نحك���م ما مدى 
امكانياتهم واستيعابهم، ولكن هناك شهادة 
الجتياز الورشة والدورة متنح لهم من قبل 

الهيئة العربية للمسرح.
كلمة أخيرة لـ »األنباء«؟

شكرا على هذا االهتمام ونتمنى من جميع 
الشباب الراغبني في املشاركة االولى من نوعها 
على مستوى الدولة بأن يتقدموا 
معنا  ويش���اركوا 
ألنها فرصة لهم 
إلبراز مواهبهم 
وطاقاتهم وهذه 
دعوة لكل من 
يحب التمثيل 
ما علي���ه اال 

احلضور.

شيرين
عبدالوهاب

النجم خالد أمين

بإطاللة جديدة مختلفة كلياً

إليز عادت لـ »طبيعتها« 
في أغنية مصورة خليجية


