
الفنية الخميس
13  اغسطس 2009

ممثلة توها يديدة راح 20
»تشرق« عالساحة في 
رمضان مستانسة حيل 
العمل مدح  ألنه مخرج 
تعابيرها چدام الكاميرا.. 

خير ان شاء اهلل!

مدح
مطربة ما »حمدت« 
ربها ان ش���ركة انتاجها 
س���اكتني على فش���لها 
هااليام متشي وتسولف 
عن بعض زميالتها بأنهم 
مدعومات.. واهلل عيب!

فشل
ممثلة خليجية »سعيدة« 
باختيار محط����ة فضائية 
مشهورة لعرض مسلسلها 
الكوميدي في رمضان علشان 
تب����ط چبد زميلة لها.. اهلل 

يشفي!

سعادة

عّبروا عن شكرهم للمحاضرين ولكل من دعمهم وتمنوا االستمرار في النجاح

الفائزون بورشة المسرح الشعبي: سعداء بإنجازنا الذي يعطينا دافعًا لإلبداع

معانا ناس عمرها ما وقفت على خش���بة 
املسرح وهذا بحد ذاته اجناز وهذا االجناز 

كله يصب لصالح الورشة.
حابني بالفترة املقبلة تكونون اعضاء في 

املسرح الشعبي؟
اكيد طبع���ا كافي انه هاملس���رح طلع 
عمالقة الفن في الكويت واخلليج وشرف 
كبي���ر لنا ان نكون اعضاء في هاملس���رح 
والفنان القدير جاسم النبهان ما قصر رحب 
فينا وما قصر لألمانة وعساه عالقوة مع 

بوعبداللطيف.
كلمة أخيرة لـ »األنباء«؟

مشكورين على الدعم املتواصل من بداية 
دخولنا للورشة لهاليوم وحتى حصولنا على 
جوائز التقدير واشكر ادارة مسرح الشعبي 
جميعها واشكر جاسم خريبط على جهوده 
معانا وان شاء اهلل نشوف مهرجانات كثيرة 
في الكويت ونشارك فيها واخلطوة املقبلة 
لنا سنش����ارك في مهرجان الشباب وامتنى 
من اهلل يوفقنا كلنا ونشكر ملساعد املخرج 
صادق بهبهاني اللي ساعدنا وايد وكل الشباب 

اللي كانوا معانا.

شنو تبي تقول وشلون تفكر التفكير السليم 
وتستخدم الكالم بالوقت املناسب.

عبدالعزيز الصالح: انا حبيت اإللقاء واالرجتال 
وحسيت كل واحد فيهم يكمل الثاني وكوني 
انا طالب في الورش���ة فقط م���و باملعهد 
استمتعت في كل ش���ي أخذته واستفدت 

من الكل.
ــل اللي قدم على  ــو راضني على العم كنت

خشبة مسرح الدسمة؟
احلمد هلل كلنا كنا راضني ولكن طبعا 
الكل يتمنى انه يقدم عمل احسن ولكن احنا 

عبدالعزيز الصالح: شكثر كانت فترة التدريب 
بالورشة حتى عرضتم املسرحية؟

كانت تقريبا شهر وبشكل يومي واألوقات 
مع االيام االخيرة قامت متتد وكنا نسهر 

عشان بس نخلي املشهد يكون كامل.
شنو املادة اللي حبتوها اكثر شي؟

يوسف: أنا حبيت مادة »االرجتال« ألنها 
عطتني دافع كبير باإلضافة الى كل املواد 

طبعا.
عبدالعزيز النص�ار: اكيد االرجتال ألنه تفتح 
الصدر وتنمي موهبتك اكثر وتخليك تعرف 

ــرح  املس ــع  م ــل  التعام كان  ــلون  وش
الشعبي؟

لألمانة هذا املسرح شعرنا بأنه بيتنا 
وكنا نقضي فيه معظم وقتنا واحنا دخلنا 
لهذه الورشة لكي امني موهبتنا ونشغل 
نفسنا في فترة الصيف وفوجئنا بالتواضع 
من كبار الفنانني مثل الفنان جاسم النبهان 
وجهود العم بوعبداللطيف والزميل واألخ 
جاسم خريبط اللي لألمانة ما نقدر ننسى 
وقفتهم معانا من أول يوم دخلنا فيه الى 

يوم العرض.

وتتمنون انها تتطور؟
احلمد هلل ما في أي مشاكل تواجهنا 
ولكن نتمن���ى أن تك���ون عندنا قاعات 
للتمثيل أرقى وأحسن من املوجودة ولكن 
لو نشوف االعمال اللي قاعدة تدرسنا وايد 
اقوية ولهم وزنهم في الساحة الفنية مثل 
العابر  االستاذ دخيل الدخيل وعبداهلل 
وهاني النصار وش���ايع الشايع واحالم 
حس���ن وخالد امني ويحيى عبدالتواب 
وغيرهم الكثير، ال���كل مبدع في مادته 

ومجاله.

خالد السويدان
اجلهود املبذولة من فرقة املسرح الشعبي 
لدعم الشباب املبدع حتققت اهدافها بعدما 
اشاد اجلميع بالورشة الثانية التي انتهت 
قبل ايام على خش���بة مسرح الدسمة من 
خالل مسرحية »فرسان الكالم« التي قام 
بإخراجها اس���تاذ قسم التمثيل واالخراج 
في املعهد العالي للفنون املسرحية هاني 

النصار.
حاضر في الورش���ة عدد من االساتذة 
حيث ق���ام دخيل الدخيل بتدريب الطالب 
على فن االلقاء اما التعبير احلركي فأشرف 
عليه الفنان سامي بالل، اما التذوق في فن 
الكتابة فكان مع الكاتب املسرحي فيصل 
العبيد، بينما تصدى لفن االرجتال هاني 

النصار.
هذه اخلط���وة الرائعة حتلت بها فرقة 
املسرح الشعبي وجمعت بها شبابا مبدعني 
لديهم مهارات في ف���ن التمثيل أحبوا أن 
يصقلوه���ا ليكونوا خير مثال للش���باب 

املسرحي.
فاز في هذه الورشة كل من املمثل الشاب 
عبدالعزيز الصالح بجائزة الراحل عبداهلل 
خريبط، أما املمث���الن عبدالعزيز النصار 
ويوسف الصالح فكانت من نصيبهما جائزة 

الراحل عبدالعزيز املسعود.
»األنباء« استضافت الشباب الفائزين.
ــى هاجلوائز  ــف مبروك عل ــاء«: أل  »األنب

يا شباب ومنها لألعلى إن شاء اهلل.
اهلل يبارك فيك ومشكورين على هالدعم 

واالستضافة.
يوس�ف: كلمنا عن دخولك للمجال الفني 

شلون كان؟
طبعا أنا أموت على شي اسمه متثيل من 
أيام الثانوية وبعد تخرجي قررت الدخول 
الى املعهد العالي للفنون املسرحية واحلمد 
هلل خلصت س���نة أولى من قسم التمثيل 
واإلخراج وبعد رمضان راح أكون في سنة 

ثانية إن شاء اهلل.
ــك  ــن دخول ع ــا  كلمن عبدالعزي�ز النص�ار: 

لهاملجال؟
طبعا شرف كبير ان املخرج هاني النصار 
يكون عمي واملخرج غافل فاضل يكون خالي 
يعني تقدر تقول عشت في أجواء فنية من 
الطرفني وأنا أحب هاملجال وعشقته وحاولت 
أني أمني هاملوهبة من خالل دخولي للمعهد 
العالي للفنون املس���رحية قسم التمثيل 
واإلخراج مع يوسف بنفس الدفعة وامتنى 

التوفيق للكل.
وعبدالعزيز الصالح: شلون كان دخولك؟

أنا طالب في كلية الدراسات التجارية 
ولكن اعتبر نفسي هاويا لهذا املجال ومن 
خالل تصريح للمخرج منصور املنصور في 
إحدى اجلرائد عن اقامة ورشة لهواة التمثيل 
تقدمت بالتسجيل وشاركت معاهم مع إني 
كنت أمتنى أدش املعهد العالي لكن األهل 
كانوا معارضني الفكرة لكن بعد الورش���ة 

اقتنعوا مبوهبتي.
عبدالعزيز النصار: كلمنا عن فكرة املسرحية 

شلون صارت؟
القصيدة من تأليف هزاع الصالل فأخذنا 
اسم فرسان الكالم وخلينا الفكرة تعتمد 
على االرجت���ال وتكلمنا عن االوضاع في 

الكويت وعن مجلس االمة.
ــد العالي  ــاً في املعه يوس�ف: كونك طالب
للفنون املسرحية شنو املشاكل اللي تواجهكم 

جناتمي سليم

عبدالعزيز الصالح عبدالعزيز النصار

الفائزون في ديوانية »األنباء« مشهد من مسرحية »فرسان الكالم« الزميل خالد السويدان يتوسط الشباب الفائزين بجوائز ورشة املسرح الشعبي

)فريال حماد(يوسف الصالح

عبدالعزيز النصار: عش�ت ف�ي أجواء فنية ألن خال�ي غافل فاضل وعم�ي هاني النصار 
عبدالعزيز الصالح: أهلي كانوا معارضين دخولي للمجال وبعد ما دش�يت الورشة اقتنعوا بموهبتي
يوسف الصالح: أعش�ق التمثيل من أيام الثانوية وأتمنى أن تكون عندنا قاعات بالمعهد

جنات تغني مقدمة 
»حكايات« ليلى علوي

القاهرة � سعيد محمود
الفنانة الش���ابة جنات من  انته���ت 
تسجيل تتري البداية والنهاية للمسلسل 
التلفزيوني اجلديد »حكايات وبنعشها« 
الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي. 
قال أحمد الدسوقي مدير عام شركة »جود 
نيوز فور ميوزيك« املنتجة ألعمال جنات 
»جنات انتهت من تسجيل تتري البداية 
والنهاية للمسلسل، كلمات الشاعر الغنائي 
امين بهجت قمر وأحلان محمود طلعت«. 
وأض���اف الدس���وقي: مت اج���راء بعض 
التعديالت على كلم���ات التتر باالتفاق 
مع الش���اعر أمين بهجت قمر، ليتوافق 
مع شخصية جنات، وعلى هذا األساس 
مت االتفاق على ان تقدمه جنات بصوتها 

مقابل 80 ألف جنيه مصري.

مي سليم: دعوت اهلل أن يهديني للحجاب
القاهرة � سعيد محمود

أكدت الفنانة مي س���ليم انها دعت اهلل � خالل أدائها 
مناس���ك العمرة � أن يهديها الى ارتداء احلجاب، مشيرة 
الى انها ستضع »كابا« على رأسها، بحيث يغطي شعرها 
خالل ش���هر رمضان املقبل، العتقادها ان كشف الشعر 

يبطل الصيام.
في الوقت نفس���ه ش���ددت مي على ان الفنان أحمد 
الس���قا الذي تش���اركه بطولة فيلمه السينمائي اجلديد 
»الديلر« ملتزم دينيا، مش���يرة ال���ى انه ال يترك فرضا 

دون تأديته.
وقالت مي انها س���تضطر ألول م���رة لإلفطار داخل 
االستوديو، وذلك الرتباطها بتصوير فيلم »الديلر« في 
شهر رمضان، في الوقت الذي أكدت فيه ان ذلك ال مينعها 

من تأدية واجباتها كفتاة مسلمة.
وأشارت الى انه ليس لها جتارب تصوير في رمضان 
ألنها لم تعتد على اإلفطار خارج منزلها، وال تقبل الدعوات 
العائلية لتفرغها الكامل في هذا الشهر لقراءة القرآن من 

منتصف الليل حتى الفجر.

جرجس يكشف »صرخات عاشقة«
القاهرة � سعيد محمود

نفى املخرج واملنتج هاني جرجس فوزي ما ورد 
في العديد من وسائل اإلعالم عن ترشيح الفنانة غادة 
عبدالرازق لبطولة فيلمه اجلديد »صرخات عاشقة«، 

مؤكدا انها ليست بني األسماء املرشحة للفيلم.
وقال »فوجئت بأخبار الفيلم متأل الصحف واملجالت، 
مشيرا الى ان غادة عبدالرازق هي بطلة فيلمي، في 

حني انني لم ارشحها لبطولة الفيلم في األصل«.
وأكد فوزي: »حتى اآلن لم نتفق بشكل نهائي مع 
اي من أبطال الفيلم بسبب صعوبة الفكرة التي يقدمها 
الفيلم، ونظرا ملدى جرأة املوضوع الذي يدور حول 
ــية التي تعاني منها املرأة في مصر  املشاكل اجلنس

والوطن العربي«.

ورشة مسرح 
»الشعبي« الثانية

الممثلون
< يوسف الصالح

< عبدالعزيز النصار
< عبدالعزيز الصالح

< محمد فايق
< موسى كاظم

< احمد الهاجري
< بدر املنصور

< عبداهلل النصار
< اسماعيل عجيل

< نوار النوار
< محمد التمتامي

المحاضرون
ــراف  إش ـ  ــار  النص ــي  هان  >

االرجتال
< دخيل الدخيل ـ اشراف االلقاء

ــراف التعبير  < سامي بالل ـ اش
احلركي

ــراف تذوق  < فيصل العبيد ـ اش
فن الكتابة

< منصور املنصور ـ اشراف عام 
للورشة

< جاسم خريبط ـ اداري ومصمم 
الديكور

عبداهلل الشطي ـ اداري

فريق العمل


