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القاهرة ـ سعيد محمود
اللبنانية سيرين  النجمة  نفت 
عبدالنور ما تردد من انها كانت احدى 
الفنانات الالتي قامت شركة »إرم« 
للمجوه����رات بتكرميهن بإهدائهن 

هدايا ذهبية وماسية.
حيث قالت سيرين: لقد استغربت 
جدا مما قيل عن حصولي على هدايا 
ماسية وذهبية من تلك الشركة، فأنا 
ال أوافق على احلصول على هدايا 

من افراد او شركات.
واردف����ت س����يرين ان ما حدث 
ه����و ان تلك الش����ركة كانت راعية 
الذي  القاهرة السينمائي  ملهرجان 
تلقت دع����وة حلضوره، وفي حفل 
ختامه وافقت على ارتداء عقد منهم 
وأعادته عقب احلفل مباشرة الى من 

سلمها اياه.
وكان املتحدث االعالمي باس����م 
شركة »إرم« قد صرح للموقع بأن 
سيرين واحدة من الفنانات الالتي 
حصلن على هدايا ماسية، الى جانب 
ليلى علوي ودينا فؤاد ودنيا وإميي 
سمير غامن ورجاء اجلداوي وملكة 
جمال مصر إله����ام وجدي وفيفي 
عبده وغادة ابراهيم وعنبر وحنان 

العربي.
جدير بالذكر ان سيرين يعرض لها 
حاليا في لبنان املسلسل االجتماعي 
الدرامي »سارة«، وهو يناقش حقوق 
املرأة العربية في املجتمع، وتقوم 
اآلن بقراءة عدة سيناريوهات الفالم 
سينمائية ومسلسالت من مصر، على 
ان تتخذ القرار بشأنها خالل االسابيع 
املقبلة، كما انها في انتظار عرض 
فيلمها اجلديد »املسافر« الذي شاركت 
في بطولته امام عمر الشريف وخالد 

النبوي وشريف رمزي وبسمة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يواصل برنامج »قسمة ونصيب« من تقدمي رزان مغربي جولته 
على تقاليد االعراس العربية، مفتتحا البرامي الثالث بلوحة فنية من 

وحي العرس التقليدي املصري واغنية »دقوا املزاهر«.
النجم التونس���ي احمد الشريف حل ضيفا على السهرة، وغنى 
»انا عم فكر«، »على الوعد ياكّمون«، و»البنّية التونس���ية«، مرحبا 
بصبايا تونس املش���اركات في البرنامج، وبجميع الصبايا واصفا 
اياهن ب� »اجلميالت برش���ا«. رزان استعانت بأحمد العطاء شباب 
البرنامج نصائح في كيفية التعاطي مع الفتاة اجلميلة، واصفة اياه 

ب� »محبوب وجنم الصبايا«.
من جهة ثانية تواصل جلنة احلكم اعطاء توجيهاتها ونصائحها، 
وق���د توجهت االعالمية رميا جنيم المهات البرنامج، مطالبة اياهن 
بضرورة وجود راع للصبايا والشباب، يؤمن جوا صحيا وشعورا 
باالمان، بعيدا عن الثرثرة، والتنافس، الن بنظرها »الزواج مؤسسة 
تتطلب التفاهم واحلب كي تستمر« اما االعالمية رندة املر، فانتقدت 

بعض تصرفات الصبايا، وعللت االسباب بالتوتر والظروف التي 
يعشنها، كونهن متواجدات مع االمهات في منزل واحد.

ايضا، تواصل »اخلّطابة« رزان محاوالتها للتوفيق بن رأس���ن 
في احلالل، مواكبة آخر التطورات بن الصبايا والش���باب، وودعت 
املشتركة عبير التي غادرت البرنامج بعد حصولها على ادنى نسبة من 
تصويت اجلمهور وجلنة احلكم )40%( مقابل اجندين التي حتصلت 

على نسبة 60% متمنية لها ان جتد نصيبها خارج البرنامج.
في ختام السهرة، كان دور الصبايا هذه املرة الختيار الشاب غير 
املناسب لهن، فأجمعن على اختيار امين، السباب بعضها موضوعي، 
وبعضها اآلخر انتقامي كما اوضحن، بعد ان قال امين انه لم يجد من 
بن كل املش���تركات، واحدة تناسبه، مما اثار استغراب عضو جلنة 

احلكم رميا جنيم على اجماع الصبايا في وجه املشترك امين.
يذكر ان السهرة املقبلة ستشهد نتيجة التصويت والتي قد تنذر 
بظهور اولى معالم العرس التلفزيوني املرتقب الذي سيشهده ختام 

البرنامج.

خالد حسين
أكد الشاعر الش����يخ دعيج اخلليفة ل� »األنباء« 
أن الش����عر والسياس����ة وجهان لعملة واحدة وان 
الكثير من السياسين والشخصيات العامة تكتب 
الشعر وتتذوقه، وقال ان كتابتي للشعر لم تأت من 
فراغ وإمنا جاءت نتيجة وجودي في بيئة شعرية، 
مش����يرا إلى انه كثير الكتابة في الشعر لكن عمله 
في الديبلوماسية يظل مستقبله ودراسته التي ظل 

يدرسها سنوات.
وأوض����ح أن كتابته للعديد من مقدمات األعمال 
الدرامية يعود للنجاحات اجلماهيرية التي حققتها 
بعدما أصبحت تستخدم كنغمة في رنات الهواتف 
احملمولة وأيضا ألنها أكثر ش����هرة وحتفظ حقوق 
الشاعر األدبية كونها تعرض ملدة 30 يوما وهي عدد 
حلقات املسلسل، الفتا إلى أن األغنية تواجه حتديا 

كبيرا بسبب القرصنة على االنترنت.
وكشف عن تكرميه في إذاعة الرحاب بالقاهرة 
خالل احتفالية إعالمي����ة وكذلك عن تقدميه أغنية 
هدية للمنتخب املصري لكرة القدم مبناسبة كأس 
األمم االفريقية التي س����تقام ف����ي اجنوال جاء ذلك 

خالل هذا اللقاء:
ه��ل جتد عالق��ة بني الش��عر وعملك في الس��لك 

الديبلوماسي؟
أوال الشعر والديبلوماسية وجهان لعملة واحدة، 
والكثير من السياس����ين والديبلوماسين شعراء 
ويتذوقون الشعر ولدينا في العالم العربي الكثير 
من بينهم سمو األمير امللكي خالد الفيصل والشاعر 
غازي القصيبي وغيرهم، بل ان جميع الساسة من 
أمراء وملوك ورؤس����اء لديهم شغف كبير بالشعر 
وبعضهم يكتبه ويقرأه، ناهيك عن أننا في مجتمعنا 
اخلليجي نحب الشعر، واألهم انني من بيئة حتب 
الشعر فالوالد الشيخ خليفة العبداهلل رحمة اهلل عليه 
كان شاعرا وكتب الكثير من القصائد وآالف األغاني 
وتغنى له العديد من املطربن العرب باإلضافة إلى 
خالي الشيخ علي اجلابر األحمد الصباح، فهو شاعر 
وله تاريخ كبير مع الشعر وكذلك عمي الشهيد الشيخ 
فهد األحمد اجلابر الصباح حيث كان معروفا بعشقه 

للشعر كل ذلك كان وراء حبي للشعر وكتابته.

كرة القدم

لكن الكثير يس��أل متى يكتب الشيخ دعيج كل 

هذه األش��عار خصوص��ا أن لك نش��اطا كبيرا في 
الساحة؟

أنا منظم جدا في عملي وفي كتاباتي وحتى في 
الرياضة التي أمارس���ها من اجل أن تسير األمور 
بش���كل جيد، حيث أتفرغ بس���رعة إذا كان هناك 
مشروع مثل مقدمة مسلسل أو أغنية أو اوبريت 
دون احلاجة إل���ى تأجيل، كذلك أمارس لعبة كرة 
القدم في األسبوع مرتن، بجانب عملي الديبلوماسي 

ومن ثم أتفرغ لألسرة.
أيكفي هذا الوقت لألسرة؟

أنا من عشاق »ملة« األسرة وأحب دائما أجواء 
العائلة وحريص جدا أن تكون أس���رتي هي أول 

اهتماماتي لذلك أتفرغ لها مهما 
كانت االرتباطات، حيث احرص 
أن أكون م���ع أوالدي حتى في 

خروجهم إلى األلعاب.
وماذا عن النشاط االجتماعي؟

عندما تكون شخصية عامة 
وتأتيك دعوة لرعاية تكرمي أو 
افتتاح أي مشروع من الصعب 
أن تتغيب، وأنا أتش���رف دائما 
بحضوري هذه املناسبات ألنني 
الواجب الن  اعتبرها شيئا من 
من يوجه لك دعوة فهو بالتأكيد 
يحبك ويعرف قدرك وأنا أسعد 
جدا بوجودي بن عامة الناس 
ألنني بطبعي أحب التواجد بينهم 
وقد تعودت على ذلك سواء مع 
املواطنن أو حتى املقيمن وكلما 

حضرت مناس���بة اذهب إلى بيتي وأنا سعيد الن 
اجلمي���ع يغمرني مبحبته وأن���ا أعتبر هذه نعمة 
من رب العاملن واسأل اهلل أن يدمي هذه احملبة في 
قلبي وقلوب من يحبني، وباملناسبة أنا أتواصل مع 

.www.d-alsabh.net اجلمهور من خالل املنتدى
حدثنا عن املعجبني واملعجبات في حياتك؟

املش���كلة انني خجول جدا، ول���و كان اخلجل 
رجال لقتلته، وأنا أقف وأتصور معهم في أي مكان 

وأكون سعيدا بذلك.
ما أطرف موقف تعرضت له؟

هن���اك مواقف كثيرة حتدث من املعجبن، لكن 
ما أتذكره انني كنت في احد األسواق مع زوجتي 

وأوالدي وأوقفني احد املقيمن وطلب مني التوقيع 
له على بطاقة السحب اآللي للبنك وكنت في غاية 

احلرج ولكن وقعت عليها.
ما س��ر تخصصك ف��ي تأليف مقدم��ات األعمال 

الدرامية؟
القضية ليست تخصصا ولكن مقدمات املسلسالت 
التلفزيونية تكون أكثر تواصال وش���هرة للشاعر 
عن تأليفه ألغنية، حيث يكتب اسم الشاعر على 
تترات املقدمة ويظل اجلمهور يستمع لكتابته 30 
يوما، باإلضافة إلى أن أغاني املسلسالت أصبحت 
تس���تخدم في رنات الهواتف وهن���ا احلق األدبي 

للشاعر يكون اقوى.

عمل درامي

هل تتدخل في اختيار املطربني 
الذين يقومون بغناء املقدمات؟

نعم، وذلك بعد اطالعي على 
نص املسلسل وما يتناوله فليس 
كل صوت غنائي يتناس���ب مع 
كل عمل درامي، لكن أفضل في 
األعم���ال الكوميدي���ة أن يغني 
املقدمة والنهاي���ة أبطال العمل 

أنفسهم.
تلحني  أحيان��ا  تقت��رح  ه��ل 

املقدمة بنفسك؟
في املاضي كنت اقوم بتلحن 
بعض املقدمات والتي اشعر بأنني 
سأقدم فيها شيئا ملموسا، لكن 
لم يعد ل���دي الكثير من الوقت 
ولذلك اجتهت للكتابة أكثر من التلحن في الفترة 

األخيرة.
وملاذا اجتهت للڤيديو كليب في الشعر مؤخرا؟

أنا اجته للڤيديو كليب في الشعر عندما أريد 
توصيل معلومة في مناسبة معينة، فعندما تكون 
هناك مناس���بة مثل مرور 75 عاما على اكتشاف 
النفط بالكويت البد أن يصاحبها حدث على نفس 
املستوى ألنها حتتاج الى صورة وكالم من القلب، 
حيث أقوم بكتابة وإلقاء الش���عر واحلمدهلل لدي 

»كارزمة« جيدة في عملية اإللقاء.
هل س��تظل األغنية في الكويت تواجه عقبات بعد 

توقف شركات اإلنتاج عن دعمها؟

أوال علينا أال ننكر أن هذه الشركات تواجه 
خسائر كبيرة في عملية اإلنتاج في ظل القرصنة 
املوجودة عبر االنترنت، وبالتالي اجته العديد 
من املطربن إلى األغاني الس���نغل وهي األسرع 
انتش���ارا وشهرة وأنا اش���عر بذلك حيث املك 
اكبر موقع عرب���ي لألغنية العربية وهو موقع 
الس���املية www.salmiya.net ولكن اتفق معك أن 
األغنية الكويتية تواجه حتديا كبيرا بعدما انصب 
اهتم���ام وزارة اإلعالم فقط على األغنية الوطنية 
على عكس املاضي حيث كانت الوزارة تدعم األغنية 
بشكل عام، وعموما األغنية العربية تواجه حتديا 

كبيرا في ظل هذه الظروف احلالية.

عمل مسرحي

أين تعاون اخلليفة مع محمد الرشود؟
الكاتب واملنتج محمد الرش���ود لم يقدم أعماال 
خالل هذا املوسم لكن لدينا تعاون خالل العام القادم 
وبالتحديد في عيد الفطر في عمل مسرحي جديد، 
وأنا كان لي تعاونات هذا العام كثيرة س���واء في 
املسرح، منها »ابوسارة في العمارة«، ومسرحية 
»مدينة الظالم«، و»اإلنس واجلن«، ومع باسم عبد 

األمير ونواف القطان وغيرهم.
ما اجلديد لديك هذه األيام؟

انتهيت من كتابة مقدمة مسلس���ل »عواطف« 
للفنانة حي���اة الفهد، حيث تغني املقدمة الفنانة 
األردنية سميرة العس���لي وهي من احلان عادل 
الفرحان، كذلك مقدمة مسلسل »احلب اللي كان« 
بطولة أوالد املنصور وسيقوم بغناء املقدمة راشد 
املاجد، واحضر مقدمة مسلسل »حيتان وذئاب« 
للكاتب حمد بدر وسيقوم بغنائها سفير األغنية 
الكويتية عبداهلل الرويشد وهي من احلان عادل 
املس���ليم، وسأغادر الى القاهرة لتلبية دعوة من 
صديقي الفنان حميد الشاعري حيث سيتم تكرميي 
في إذاعة الرحاب fm الذي ميتلكها الفنان حميد 
الشاعري وس���يكون ذلك من خالل حفل إعالمي 
ستشارك فيه قنوات درمي واحملور واحلياة وسيكون 
هناك لقاء خاص ملدة س���اعتن، كما انني احضر 
مفاجأة لعش���اق املنتخب املصري الشقيق لكرة 
القدم والذي س���يلعب الش���هر املقبل بطولة في 
اجنوال ويدافع عن لقبة في بطولة األمم االفريقية 

وهي أغنية خاصة بهذه املناسبة.

تقوم حاليًا بقراءة عدد من سيناريوهات األفالم وصف المشاركات بالجميالت »برشا«
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