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مطرب شاب »ابتلش« في ربعه 30
اللي معاه بالساحة الغنائية بعد 
م���ا دروا انه راح يصور أغنيته 
اليديدة مع مخ���رج عربي كبير 
وندم انه ق���ال لهم هاملعلومة... 

اهلل يعينك!

ندم
ممثلة بع����د ما »حن« عليها أحد 
املخرجني بإج����راء عملية جتميلية 
علشان يأخذها بعمله اليديد صاحبتنا 
سوتها عند فلبينية من شهر وللحني 
ما طلعت من البيت ألن مكانها وارم... 

احلمد هلل والشكر!

عملية
كبي���ر  ن���ادي  مش���جعي 
طلبوا من أحد مراس���لي القناة 
 الثالث���ة أن يك���ون محاي���د في 
المباريات بصدق  نقل أح���داث 
ومن غير محاب���اة ألي طرف.. 

ومنا للمسؤولين!

محايد

بوسي سمير ترقص
لـ »شيخ العرب همام«

القاهرة ـ سعيد محمود
انضمت املمثلة والراقصة بوسي سمير لفريق عمل مسلسل الفنان 
يحيى الفخراني »شيخ العرب همام«، الذي يجهز لعرضه في رمضان 

.2010
وقال هش����ام البقلي املتحدث اإلعالمي باسم بوسي سمير: جتسد 
بوسي للمرة األولى دور صعيدية، وجتري حاليا عمل بعض البروڤات 
على املالبس واللهجة الصعيدية، حتى تتقنها متاما، اس����تعدادا لبدء 
التصوي����ر في يناي����ر 2010. واضاف: من جانبها اعربت بوس����ي عن 
سعادتها البالغة بالعمل مع النجم يحيى الفخراني والفنانة صابرين، 

ألن ذلك يضيف إلى تاريخها الفني. 
يذكر ان بوس����ي تشارك في مسلس����ل »أيام احلب والشقاوة« مع 
املخرج صفوت القش����يري، ومن املقرر أن تنتهي من تصويره خالل 
أيام. كما تنتهي قريبا من تصوير مش����اهدها في مسلسل »رحيل مع 

الشمس« للمخرج تيسير عبود.

بوسي سمير

قصة حقيقية ويشاركني بالعمل نخبة من املمثلني 
الشباب.

 شنو شعورك اذا ما فزت بجائزة؟
 كفاية علي شهادة اجلمهور والنقاد.

 يعني رأي جلنة التحكيم ما يهمك؟
 جلنة التحكيم تش����يد فيني اكثر من مرة في 

تقريرهم وبعدين يعطون اجلائزة ملمثل ثاني.
 ميك��ن ألنك م��و خريج املعه��د العال��ي للفنون 

املسرحية.
 ميكن، وساعات يشارك بالعمل استاذ في املعهد 
وطالب ومو معقولة يعطون الطالب اجلائزة ويخلون 

االستاذ.
 منو تقصد؟

 انت ليش جنري )يضحك(.
 انا ابي توضيح.

 االمثل����ة كثيرة وروح واحض����ر هاملهرجانات 
وراح تعرف.

 عيل ليش تشارك اذا هذي وجهة نظرك؟
 اشارك ألني محتاج للياقة التمثيلية على خشبة 

املسرح.
 يعني مو داش كمنافس؟

 ال انا داش لالستماع ولتجديد احليوية.
 واملنتج يعقوب شنو جديده؟

 تلقيت العديد من الع����روض اخلليجية حتى 
نعرض مسرحية »السندريال« خارج الكويت وايضا 
احنا حاليا جنهز لعمل جديد للطفل ويكون بنفس 

مستوى »السندريال«.
 ما تفكر بانتاج مسلسل درامي؟

 الدراما حتتاج حق ميزانية ضخمة ونص مميز 
ومدخل معني للحني ما اعرف ادخله.

 وجديد يعقوب املمثل؟
 عندي مسلسل اسمه »صعب املنال« مع الكاتب 
واملنتج عبدالعزيز الطوالة وهو عمل درامي راقي 
مثل بقية اعمال الطوالة، واقدم ش����خصية الشاب 
االنتهازي االنان����ي واللي اعرفه اني معاي بالعمل 
ابراهيم الزدجالي ومحمود بوشهري وشهد الياسني 

واالخراج حملمد الطوالة.

اخلرافي املسرحي عن طريق مسرح الشباب.
 ان��ت ولد مس��رح الش��باب، لكن ما نش��وف لك 

مشاركات فيه، ليش؟
 ما في فرصة مناسبة، وس����اعات التوقيت ما 

يناسبني، وعموما املهرجانات لها محسوبيتها.
 شتقصد مبحسوبيتها؟

 اقصد حسبتها تختلف.
 يعني انتا غيرت املوضوع احلني؟

 يتهيأ لك )يضحك(.
 ما شي راح اطوفها.

 اوكي.
 كلمنا عن املسرحية.

 املس����رحية عبارة عن نص عاملي مقتبس من 
فيلم »سواني تود« برؤية املخرج علي العلي وهي 

                    بشار جاسم
الفنان يعقوب عبداهلل مش����غول هذه 
االيام بالعديد من االعمال، س����واء في 
التمثيل  او مجال  مجال االنتاج 

التلفزيوني واملسرحي.
»األنباء« دردشت معه 
عن آخر اخباره الفنية، 

واليكم التفاصيل:
 يعقوب، ش��نو 

جديدك حاليا؟
نص  عن����دي   
اق����رأه  مس����رحي 
حاليا وسأشارك 
به ف����ي مهرجان 

يعقوب عبداهلل: لجنة تحكيم المهرجانات 
يمدحونني ويعطون الجائزة لغيري!

يشارك في مهرجان الخرافي بنص عالمي

شـيء طبيعـي أن يفوز أسـتاذ 
المعهـد على الطالـب إذا مثّل أمامه

.. في أحد أعماله املسرحية يعقوب عبداهلل


