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»Top Hits 2« وليد توفيق خليجي في

عبدالحميد الخطيب
بعد ان أطلق النجم العربي وليد توفيق ألبوم 
»Top Hits 1« الذي تضمن نخبة من أجمل أغانيه 
»انزل ي���ا جميل، ابوكي مني، بهية« على طريقة 
توزيع جديد، يس���تعد إلع���ادة نخبة ثانية من 
أغانيه اخلليجية حتت ألبوم »Top Hits 2« التي 

رسخت في قلوب اجلماهير.
األلبوم س���يتضمن 10 أغ���ان، منها: واه واه، 
قوللي ميتى شوفك، يا منيتي، يا بنات اخلليج، 
وغيرها من األغان���ي الرائعة التي نالت إعجاب 

اجلمهور.
يذكر ان النج���م وليد توفيق كان قد كّرم من 
جريدة أخبار اجلمهورية التونسية ووزير الثقافة 
رؤوف الباسطي تقديرا ملسيرته الفنية الزاخرة 

وليد توفيقباألعمال املتميزة.

السفيرة األميركية مع »هي وأخواتها« اليوم
خالد حسين

السفيرة األميركية في الكويت 
ديبورا جونز فتحت قلبها على 
مصراعيه للبرنامج التلفزيوني 
»هي وأخواتها«، حيث أكدت انها 
بطبعها كانت تعش���ق التنوع 
الثقاف���ي في كل البل���دان التي 
انضمت للعم���ل بها مع وزارة 
اخلارجي���ة األميركية منذ أكثر 

من ربع قرن.
وكشفت انها متلك عدة هوايات 
اضافة الى عملها الديبلوماسي 
حيث تعزف البيانو وتعش���ق 
القراءة وتتابع الصحف الكويتية 
وتلعب الرياضة، وحني سألتها 
إحدى املذيعات عن مالحظاتها 
على الشعب الكويتي خالل فترة 
عملها في الكويت، قالت انه أتيح 

له���ا كامرأة ان ت���زور دواوين 
الرجال كما تستطيع ان تزور 
النسائية اخلاصة،  التجمعات 
ما جعلها قريب���ة من مختلف 
الشخصيات وأنواع مختلفة من 
ثقافات الش���عب، وقالت يكفي 
ان الشعب الكويتي مازال قادرا 
على االبتس���ام، والحظت ذلك 
من خ���الل الكاريكاتيرات التي 
اليومية،  تنش���رها الصح���ف 
واشارت الى استغرابها مثال من 
زحمة الس���يارات في الشوارع 
الكويتية، واشارت الى ان نفس 
هذه الزحمة جتدها في اسطنبول 
بتركيا مث���ال، التي يبلغ تعداد 

سكانها 12 مليون نسمة.
الى  وتطرقت ف���ي حديثها 
زوجها الذي يعمل في عاصمة 

أجنبي���ة وال���ى أوالدها وعرج 
احلديث على األكالت التي أحبتها 
حيث أشارت الى اعجابها باملائدة 
الس���ورية كما انها حتب األكل 
احلار الذي مييز املطبخ الكويتي 

كما مييز املطبخ املكسيكي.
يذكر ان احللقة ستعرض في 
ال� 10 صباح اليوم ويعاد بثها 
الساعة ال� 00.30 بعد منتصف 
الليل. والبرنامج من إعداد قاسم 
عبدالقادر وهنادي اإلبراهيم 
وحنان بهبهاني وموزة اجلناع 
وس���عود املزيعل، أما التقدمي 
الرومي  فهو للدكتورة عفاف 
القبندي وسهيلة  ود.س���هام 
الس���الم ومن اخ���راج محمد 
بولند وجابر احملمدي وجراح 

السند.

السفيرة األميركية تتوسط فريق عمل »هي وأخواتها«

صورة للمعهد العالي للفنون املسرحية من اخلارج وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي احلمود

عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث

روا عن استيائهم من عدم وجود الكتب المهمة فيها وطالبوا بتدخل الوزيرة عبَّ

طلبة لـ »األنباء«: مكتبة المعهد العالي للفنون فهرستها خاطئة 
.. وقوانين القبول مزاجية واالستثناءات غير رسمية!

د.موضي احلمود على نسبة قسم التمثيل األمر الذي 
بررته ادارة املعهد بأن���ه يوجد الكثير من املتميزين 
يتقدمون للدراس���ة في املعهد وتكون نسبهم ضئيلة 

ومن هذا املنطلق اعتمدت نسبة ال� %50.
واضافت املصادر ان م���ا يحدث اآلن في املعهد قد 
جت���اوز قوانني القبول ليس فقط بالنس���ب بل حتى 
في سن املتقدم للدراسة والذي يجب ان يكون عمره 
24 عاما وله عامان لالستثناء ولكن ان يقبل ما فوق 
»الثالثني« فهذا أمر غري���ب جدا واألغرب منه وجود 
بعض الطلبة يشاركون في أعمال فنية رغم ان اللوائح 

متنع ذلك قطعيا.
وتس���اءلت املصادر قائلة: هل ادارة املعهد متتلك 
مستندا واحدا يستندون اليه الستثناء هؤالء أم أصبحت 
عملية القبول في املعهد تسير ضمن نهج املزاجية في 
القبول واالس���تثناء دون وجود إذن مسبق من قبل 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

لكونها الرئيس األعلى ملجلس ادارة املعهد؟!
واستغربت املصادر من عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل 
الغيث لعدم إبالغ حملة شهادات »املاجستير« واملعيدين 
بالقرار املوجود في الشؤون اإلدارية والذي مفاده انه 
في حالة عدم وجود كراسي للبعثات الدراسية خالل 
ال� 6 شهور املقبلة سيحولون الى إداريني ولذا طالبته 
املصادر بأن يعطيهم احلل البديل لذلك وهو تسكينهم 

على درجة »محاضر« حتى ال يصدموا بالواقع!
ومتنت املصادر من وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود أن تعل���ن املذكرة النهائية 
للجنة تقصي احلقائق التي تش���كلت لبحث األخطاء 
االدارية في السنوات الس���ت املاضية التي يعتبرها 
البعض سنوات ظاملة بحق هذا الصرح األكادميي مع 

املطالبة بتنفيذ توصياتها!

األسبق د.مس���اعد الهارون يحمل رقم »2002/202« 
م���ع التغيير الذي عمل به منذ ع���ام 2007 من خالل 
محضر اجتماع مجل���س ادارة املعهد وكان بحضور 
وكيلة التعليم العالي السابقة د.رشا الصباح والذي 
يتعلق بنس���بة القبول وفقا الحتياج أقس���ام املعهد 
لتصبح كالتالي »الديكور 65%«، »النقد 60%«، »التمثيل 
50%« لتصبح هذه النس���ب معتمدة حتى يومنا هذا 
رغم اعتراض وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

مفرح الشمري
عّبر عدد من طلبة املعهد العالي للفنون املسرحية 
ل� »األنباء« عن اس���تيائهم م���ن التخبط املوجود في 
»مكتبة املعهد« من خالل »الفهرسة« اخلاطئة لبعض 
الكتب والنصوص املسرحية املترجمة التي تساعدهم 
في دراستهم األكادميية مما يجعلهم يشعرون بإحباط 
شديد وهم يقومون بالبحث عنها، خاصة ان هذه الكتب 
والنصوص املسرحية مطلوبة منهم من قبل أساتذتهم 

في املعهد لعمل البحوث حولها ومناقشتهم فيها!
وأشار هؤالء الطلبة قائلني: حتملنا مشقة البحث 
عن هذه الكتب املفهرسة ب� »دفتر قدمي« رغم اننا في 
عصر التكنولوجيا ورغم ذلك التعب واملجهود املبذول 
من قبلنا فوجئنا بأن معظمها غير موجود في املكتبة 
مثل »الدراما اإلغريقية والدراما الرومانية« إلبراهيم 
س���كر، بينما كتابا »فن الش���عر« ألرسطو و»تاريخ 
املسرح في ثالثة آالف سنة« توجد لكل منهما نسخة 
واحدة وال يسمح لنا باستعارتهما إال »بطلعة الروح« 
مم���ا يضطرنا الى كتابة ما نريده منهما يدويا ألنه ال 
توج���د ماكينة تصوير في املكتبة والتي كان يضرب 

بها املثل في املاضي!
وطالب الطلبة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بالتدخل السريع إلنهاء معاناتهم من 
هذا التخبط الذي يؤثر سلبا على دراستهم األكادميية 
ومحاسبة املتسببني في ضياع هذه الكتب من رفوف 
املكتبة وان تتم فهرس���ة الكتب الكترونيا لتس���هيل 

عملية البحث عنها.
من جانب آخر كشفت مصادر ل� »األنباء« الطريقة 
اخلاطئة في عملية قبول الطلبة املس���تجدين خالل 
العام املاضي والعام احلالي رغم ان هناك قرارا واضحا 
وصريحا أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي 

أكدت أنها أخذت حقها في عمر صغير

فيفيان أنطونيوس: الغياب كان بإرادتي لتكوين عائلة
بيروت ـ بولين فاضل

رغم غيابها فترة طويلة عن الساحة التمثيلية، لم تخش 
فيفيان انطونيوس في اي حلظة ان ينساها الناس فتضيع 
الش����هرة التي بنتها على مر سنوات وهي التي قامت في 
مرحلة من املراحل ببطولة الكثير من املسلسالت وحققت 
الكثير من النجاحات، فيفيان الزوجة واألم لثالثة أوالد 
لم تنس التمثيل ولم تتوق����ف يوما عن تلقي العروض 
التمثيلية، اال ان ظروفها الراهنة باتت تس����مح لها اكثر 
بالنظر في هذه العروض واختيار املناسب منها وتنسيق 

وقتها بني التمثيل والعائلة.
»األنباء« التقت به����ا لتعرف منها خططها في الفترة 

املقبلة، فإلى التفاصيل:
ف��ي فترة من الفترات افتقدناك على الشاش��ة، فهل انت 

من قرر الغياب؟
الغياب كان بإرادتي وبقرار مني والسبب رغبتي في 
بناء عائلة، علما انه طيلة فترة الغياب بقيت مطلوبة من 
املنتجني وبقيت أتلقى العروض، إال ان قناعتي بأن الوقت 
هو وقت زواج وتأسيس عائلة جعلتني أعتذر عن الكثير 
من العروض، اليوم عدت الى الساحة ووقتي يسمح لي 

اكثر بإيالء التمثيل االهتمام الالزم.
ألم تخشي ان ينساك الناس في فترة الغياب؟

الناس لم ينسوني وأقول ذلك بكل تواضع، انا غبت 
فترة طويلة وم����ع ذلك عندما كنت ألتق����ي الناس على 
الطريق كانوا يبادرونني بالقول »اشتقنالك« وهذا يعني 

انهم اليزالون يتذكرون اعمالي.
لكن الفن��ان طّماع بطبيعته ويحب ان يظل موجودا على 

الساحة.
احلمد هلل لقد اخذت حقي في عمر صغير وصنعت االسم 
الذي اريده وقدمت االعمال التي احلم بها، لذا في مرحلة 
من املراحل لم أعد طماعة بل صرت مقتنعة بأن غيري من 
املمثالت يجب ان يبرزن بينما أهتم انا بحياتي اخلاصة. 
ث����م أنا لم أكن اريد ان يحل ب����ي ما حل ببعض الفنانات 
الالتي كرسن حياتهن للتمثيل ثم ندمن الحقا بعدما مضى 

العمر ووجدن أنفسهن من دون عائلة وأوالد.
التمثيل في مصر هل يعنيك؟

سبق ان ُطلبت أكثر من مرة الى مصر ومنذ مدة تلقيت 
عرضا لكنه يقضي بأن أمكث 3 أش����هر في القاهرة وهذا 

امر ال أستطيع ان اقوم به بسبب أوالدي.
أحترم كل ممثلة لديها طموح دخول مصر، لكني لست 
منهن بل هدفي التمثيل في لبنان أوال وأخيرا واحلمد هلل 

أنا موجودة على الساحة وعائلتي الى جانبي.
شاركت في مسلس��ل بعنوان »سقوط امرأة« من تأليف 
طوني ش��معون واخراج ف��ادي ابراهيم. ه��ل ترددت قبل 

املشاركة في العمل؟
بصراحة خفت بداية رغم اني أحب كتابة طوني شمعون، 
فالشخصية التي أجسدها يتركها خطيبها من اجل فتاة 

اخرى لكنها ال تستسلم بل تظل تالحقه من اجل انقاذ 
هذه العالقة، خفت ألني ال أحلق الرجل الى هذه الدرجة 
وألني أحتفظ على تصرف مماثل كأن يخون الرجل 
املرأة الشرقية وتظل متمسكة به حتى انها في مكان 
ما حولت عالقتها به الى صداقة وأعطت لنفسها 

صفة في حياته كي تتابع قضيتها لآلخر.
وملاذا وافقت على جتسيد الشخصية؟

وافقت »ألنو في ناس بتحب هالقد« وألن القوة 
في الشخصية هي قاسم مشترك بيننا.

تؤمنني بالصداقة بني الرجل واملرأة؟
ليس كثيرا وال أعتقد ان املرأة تس����تطيع ان 
حت����ول عالقة حب الى عالقة صداقة ألن اجلرح 

يظل موجودا واحلب يظل موجودا.
في ض��وء جتربتك، م��اذا يبقى م��ن احلب بعد 

الزواج؟
يظل هناك حب لكن األهم استمرار االحترام بني 

الزوجني، الزواج كاملدرسة، فكما ان الطالب اذا لم يجتهد 
ويب����ذل جهدا ال ينجح فهكذا الزوجان يجب ان يجتهدا 

ويقررا النجاح في زواجهما كي ينجحا.
خفت من الزواج قبل االقدام على هذه اخلطوة؟

لم أخف ولم أتردد والسبب اني أحببت زوجي كثيرا 
لدرجة اني احببت ان اظل معه طيلة احلياة، اخلوف انتابني 

عندما صرت اما للمرة األولى حيث وجدت 
نفسي امام مسؤولية كبرى ورحت أسأل 

نفسي: هل سأجنح كأم؟ هنا ايضا 
صممت على النجاح واحلمد هلل 

مبساعدة زوجي أعتقد اني أجنح 
في لعب هذا الدور.

زوج��ك،  عل��ى  تغاري��ن 
طبيعة  في ضوء  الس��يما 

عمله؟
زوج����ي ال يجعلني 
أغار كثيرا، هو يعمل 
كأستاذ رياضة ألجمل 
الفتيات ومنذ مدة كان 
املدرب اخلاص لعارضة 
األزياء الميتا فرجنية 
وهي فتاة جميلة جدا، 
ومع ذلك لم أغر ألنني 

أعرف زوجي جيدا.

راشد الماجد والمهندس 
يان جنود المملكة من بيروت يحيِّ

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من تنظيم ش����ركة »دوبل ايت برودكشن« 
لصاحبها ميش����ال حايك وضمن حفالت عيد 
االضحى املبارك، أحيا الفنان راشد املاجد والفنانة 
شذا حسون والفنان ماجد املهندس حفال مساء 
االثنني املاضي في »فندق احلبتور« ببيروت.

راشد املاجد سجل حتية خاصة للجيش 
السعودي الذي يذود عن اململكة في جنوب 
الس���عودية، وذلك من خالل تقدميه اغنيته 
الوطنية اجلديدة »لبيه ياحلد اجلنوبي« في 
احلفل الذي نقلته قناتا »وناس���ة« و»روتانا 
خليجية« حيث انطلق مع شذا حسون وسط 
غياب الفت للجمهور، ولم يلبث املسرح ان امتأل 
فور دخول ماجد املهندس والذي أطرب احلضور 
بوصلة مميزة تغنى فيها بخمس عشرة اغنية 
من ابرز اغانيه ومنها »اجننيت، قوم درجني، 
ميجانا، شلونك حبيبي وحمودي«. بعد ذلك 
جاء راشد املاجد ليؤكد متيز احلفل بوصلة 
ال تقل عن وصلة املهندس، حيث قدم س���ت 
عشرة اغنية من اغانيه املعروفة مثل »هلي 
ال حترموني منه، وياله ومش���كلني« وغلب 
على اختياراته االغاني اخلفيفة ذات الطابع 

الشبابي.

ماجد املهندس راشد املاجد

شذا حسون

فيفيان أنطونيوس


