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عبداهلل البدر: البروڤات تأخذ كل وقتي في المسرح
أكد أنه ما يستغني عن التلفزيون
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من األس���ماء التي ملعت في األعمال الدرامية خاصة في شهر 
رمضان الفنان الش���اب عبداهلل البدر وال���ذي يحاول جاهدا ان 
يثبت نفسه من خالل أعماله ووقوفه مع ابرز الفنانني، »األنباء« 
حاورت الفنان الشاب عبداهلل البدر لكي تتعرف أكثر على جدول 
اعماله خالل هذا الشهر فكان هذا اللقاء السريع والذي كشف فيه 

البدر عن سر عشقه للمسرح:
عبداهلل شلونك؟

هال واهلل خالد انا متام بخير احلمد هلل.
مبارك عليك الشهر.

علينا وعليك يا روحي وعلى كل اهل الكويت واخلليج واألمة 
العربية واالسالمية باخلير والصحة والعافية واألمان.

يقولون انك الهي هااليام ما تبني؟
اي واهلل الواحد اذا حب هاملجال ويعطي فيه من دمه تشوفه 
يب���ذل ويجتهد ويقدم كل ما عنده عش���ان يخلق اجواء جميلة 

تنعكس على املش���اهد سواء كانت على الشاشة او على خشبة 
املسرح.

بس اللي انا اعرفه انك من عشاق املسرح؟
ومازلت وما اقدر استغنى عن املسرح، اصال روحي متعلقة 
فيه وفوق هذا انا عضو واشتغل في مسرح الشباب يعني شغلي 

كله باملسرح.
والتلفزيون وينك منه؟

أكيد طبعا ما اقدر انس���ى دور التلفزيون واألعمال الدرامية 
اللي قدمتها مع كبار الفنانني مثل القدير عبداحلسني عبدالرضا 
وحياة الفهد ومحمد املنصور والكثير من الفنانني اللي ما اقدر 
انس���ى دورهم وفضلهم من بعد اهلل سبحانه علي والتلفزيون 

اهوا اللي عرفني على اجلمهور.
انزين شنو جدولك في رمضان؟

واهلل هالشهر اللي املفروض انه الواحد يكون قاعد مع اهله 

ويتواصل معاهم فتالقيني اول ايام رمضان ازور 
الكل وأتواصل معاهم عشان عقبها افضي نفسي 
حق البروڤات باملسرح وحتى لو ما كان عندي 

عمل تش���وفني اروح مع ربعي باملسرح وأقعد 
معاهم وأس���اعدهم واحلمد هلل نحاول انه جنتهد 

والباجي على اهلل.
كلمة أخيرة لقراء »األنباء« في هالشهر؟

أول ش���ي أبي اوصل رسالة حق الوالدة والوالد 
وأقول لهم سامحوني اني مو قاعد اشوفكم على طول 
لكن انا ما اقدر اس���تغنى عن دعواتهم وان شاء اهلل 

اكون عند حس���ن ظن اجلميع واقدم كل ما هو جديد 
ومختلف واحلمد هلل على كل حال وان شاء اهلل رمضان 
هالسنة يكون سنة خير علينا كلنا وعلى الشعب الكويتي 

واهلل يحفظ هالديرة من كل شر يا رب.

عبداهلل البدر مع غالية في احد االعمال

في أسد اجلزيرة
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