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م���ن وزنها علش���ان 
انها تصير  »أمنيتها« 
رش���يقة وتصير مثل 
نانسي... يبه انتي وين 

ونانسي وين!

منتج طرد ممثلة من 
مكتبه بعدما »عّبرت« له 
عن اعجابها الشديد مبا 
يقدمه عالشاشة حسب 
طريقتها اخلاصة.. اهلل 

يشفي!

وزن طرد
ممثلة توها طالعة تبي 
تلفت انتباه مصورين اجلرايد 
اللي كان���وا متواجدين في 
استقبال أحد املطربني العرب 
قامت وباسته عيني عينك... 

احلمد هلل والشكر!

بوسة

تامر حسني يستعين بـ 10 وجوه جديدة في »نور عيني«

أيمن زيدان وفردوس عبدالحميد
 يشاركان في »السائرون نياما«

دمشق ـ هدى العبود
يبدأ قريبا بني سورية ومصر تصوير مسلسل 
درامي ضخم بعنوان »السائرون نياما« يشارك في 
بطولته نخبة من املمثلني السوريني واملصريني 
يتقدمهم السوري أمين زيدان واملصرية فردوس 

عبداحلميد.
كما يش���ارك في العمل املمثلون السوريون 
كاريس بش���ار، رنا أبيض، جهاد س���عد، فيما 
لم تتضح ال���ى اآلن الصورة النهائية للممثلني 

املصريني املنضمني الى فريق املسلسل.
وأنهى مخرج العم���ل املصري محمد فاضل 
زيارة الى سورية استطلع خاللها االماكن احملتملة 

للتصوير اخلارجي.
واملسلسل من النوع التاريخي الذي سيتناول 
جانبا من تاريخ املماليك في مصر وعالقة الشعب 

املصري بهم.
والعمل من انتاج قطاع االنتاج املشترك في 
مصر وشركة »ايبال« الدولية السورية، ويتولى 
مدير االنتاج السوري صالح طعمة مهمة املنتج 

الفني.
يذكر ان الس���نوات االخيرة شهدت تع���اونا 
كبيرا في انتاج ومتثيل املسلسالت بني دمشق 
والقاهرة، وكان من أبرز االعمال التي مت انتاجها 
وشهدت تعاونا سوريا � مصريا »أسمهان« و»هدوء 
نس���بي« للمخرج التونسي ش���وقي املاجري، 
»صدق وعده« للمخ���رج محمد عزيزية و»آخر 

أيام احلب«.
كما شارك بعض املمثلني واملخرجني السوريني 
في اجناز أعمال مصرية كحامت علي ورشا شربتجي 

وتيم حسن وجمال سليمان وآخرين.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اعلن الفنان تامر حسني في بيان وزعه على االعالم 
وحصلت »األنباء« على نسخة منه، عن مشاركة 10 وجوه 

جديدة في فيلمه اجلديد »نور عيني«.
واشار حسني في البيان الرسمي »ان ترشيحه للوجوه 
اجلديدة من خالل موقعه الرسمي على االنترنت وذلك 
عبر انش���اء مس���ابقات للموهوبني في جميع املجاالت 
الفنية من تلحني وتأليف وغن���اء ومتثيل وذلك ضمن 
خطة حسني لتبني املواهب احلقيقية والتي جتد إعاقة 
في من يتبنى موهبتها ويساعدها في تقدمي موهبة فنية 
متمي���زة، حيث قرر تامر منذ ما يقرب من عام ان يكون 
مسؤوال عن جيل جديد من الشباب وان يقف بجوارهم 

وتبنيهم ماديا ومعنويا.
هذا ومن املقرر ايضا مشاركة املطرب وامللحن احمد 
س���عد في الفيلم وذلك بعدما جنح حس���ني في اقناعه 
بخوض تلك التجربة التي تعتبر او خطوة له في مجال 
التمثيل، ومن املفترض ان يقدم احمد سعد اغنية جماعية 
من خالل الفيلم ستجمع بينه وبني كرمي محسن وعلياء 

حسني ومنه عطية وهم من الوجوه اجلديدة بالفيلم.
هذا ويستعد تامر خالل ايام لتصوير فيلم »نور عيني« 
والذي تشاركه فيه البطولة منة شلبي وعمرو يوسف 
ومروى عبداملنعم واحمد سعد، وسيتم تصوير معظم 
مشاهد الفيلم مبسرح نادي اجلزيرة الرياضي حيث ان 
قصة الفيلم تدور حول شاب يدعى »نور« يعتبر حالة 
فنية فهو مطرب وملحن ومؤلف وممثل والذي يجس���د 
شخصيته تامر وهو يعمل بفرقة النادي املسرحية برفقة 
مجموعة من الش���باب املوهوب ويقع في غرام زميلته 
الكفيفة »س���لمى« بعدما يجد فيها صفات تشد انتباهه 

وجتذبه لها والتي جتسد شخصيتها منة شلبي.
الفيلم قصة تامر حسني وس���يناريو وحوار احمد 
عبدالفتاح واخراج وائل احسان ومن انتاج محمد السبكي، 
هذا وقرر تامر تأجيل طرح اول البوم يقوم بإنتاجه من 
خالل شركته اخلاصة وهو البوم للمطرب كرمي محسن 
ويحمل األلبوم عنوان »مبنساش« والذي يعتبر هو نفس 
اس���م االغنية الرئيسية باأللبوم وهي عبارة عن اغنية 
ديو س���تجمع تامر حسني بكرمي محسن وقد اقدم تامر 
على انتاج األلبوم النه شاهد في كرمي صورته وهو في 
مقتبل حياته الفنية حيث انه كان في اشد االحتياج ليد 

تامر حسنيالعون تقف بجواره وتآزره حلني ان يثبت موهبته.

فردوس عبداحلميد أمين زيدان

بعد توليه رئاسة مسرح الشباب وفوزهم بالجائزة الكبرى في مهرجان الخرافي

علي وحيدي: اإلدارة العليا في »الشباب والرياضة« تدعمنا و»ما تقصر معنا«
للمبدعني ما بني 18  و21 سنة حيث نحاول استغالل 

مواهبهم بشكل جيد وسليم.
ماذا عن اخلطة االستراتيجية للمسرح؟

ستكون هناك ورش جديدة على مستوى عال 
من الدقة واحلرفية وستمتد الى فترات طويلة لكي 
يكون نتاجها في مستوى رفيع وراق يليق باحلركة 
املس���رحية باالضافة الى محاولتنا اعادة الريادة 
للمسرح كما كانت في السابق سواء في إعداد املمثل 
أو غيره من أمور املسرح أسوة بالدورات السابقة 
التي أشرف عليها د.حسني املسلم واملخرج جابر 
احملمدي اللذان حققا فيها نسبة جناح ومتيز كبيرة 
على الساحة الفنية املسرحية في الكويت واخلليج 
باالضافة الى نية املشاركة في املهرجانات العربية 

والدولية إذا سمحت لنا الفرصة.

استغالل الشباب

هل هناك دعم من قبل إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة؟

هن���اك نقطة مهمة ج���دا أريد التح���دث عنها 
بخصوص الفترة املاضية والتي كان فيها زميلي 
محمد الزلزلة رئيسا ملسرح الشباب وهي معارضة 
االدارة العليا واللي كانت ضد املس���رح ومع هذا 
حق���ق النجاح، أما معي فاألم���ر مختلف حيث ان 
االدارة العليا تدعم املس���رح بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى وتدعم األنشطة الثقافية بداية من املدير 
العام ونائبه ومن غير أي مبالغة إذا طلبت منهم 
طلبا يوافقون فورا لثقتهم بأن ما نطمح اليه هو 
استغالل الشباب وطاقاتهم بشكل جيد وإميانهم 
بأن املس���رح هو أبوالفنون وهو املرآة احلقيقية 
لكل املجتمعات، باالضافة الى دفاع املخرج عبداهلل 
عبدالرسول عن املسرح واجلهد املبذول من خالل 
االدارة املس���رحية وما نسير عليه هو للمصلحة 

العامة ويصب في مصلحة الشباب.
ويضيف: الدلي���ل على دعمهم هو تقدم الفنان 
واملخرج عبداهلل عبدالرسول بفكرة أكادميية الفنون 
املسرحية فتمت املوافقة بشكل فوري من قبل مجلس 
االدارة واعطاؤنا مركز العدان للش���باب لنقيم به 
هذه األكادميية وسيتم تسلمها في الصيف وعلى 
نهاية 2010 س���نبدأ العمل الرس���مي بها وستضم 
األكادميية أساتذة ومختصني إلعداد منهج واضح 

للمسرح.
وماذا عن املجمع املسرحي التابع للهيئة؟

رمبا نكون على املشارف األخيرة لهذا املجمع 
املسرحي مبنطقة العارضية والذي سيكون صرحا 
م���ن معالم الثقافة في الكوي���ت ومن املعروف ان 
فكرته من أيام رئاس���ة الشيخ فهد اجلابر األحمد 
الصباح واستكمله اللواء السابق فيصل اجلزاف 
وتابعه���ا ونحن اآلن في ط���ور التصميم األخير، 
حيث يحتوي هذا املجمع على: 3 مسارح مقسمة 
الى مسرح رئيسي يحمل 1200 شخص باالضافة 
الى مس���رحني آخرين كل واحد يسع 600 شخص 
باالضافة الى 6 قاعات سوداء وقاعة باليه وقاعة 
للتدريب احلركي وقاعة سينما تسع 150 شخصا 
باالضافة الى لوبي لالستقبال على درجة عالية من 

الرفاهية كما ستكون هناك مواقف في السرداب.
كلمة أخيرة؟

كل الش���كر والتقدير ل� »األنب��اء« على وقفتها 
مع مسرح الشباب ودعمها لهم والشكر موصول 
لكل من س���اعدني وس���اندني وأمتنى من اهلل ان 
يوفقنا ونس���تمر في العط���اء املتواصل واإلبداع 
املس���تمر والتميز لكي تستمر احلركة املسرحية 

الك��ويتية.

لديه مسؤولية فهو حقق جناحات جميلة ورائعة 
وأنا أيضا أمتنى ان أحقق بعض االجنازات وهنا 
أريد ان أش���ير الى ش���يء معني وهو أن اإلنسان 
املبدع لديه أفكار كثيرة وكل شخص لديه أفكاره 
وأسلوبه وطريقته اخلاصة ولكن الهدف واحد هو 
اإلجناز واإلب���داع والتميز وهذا ما أطمح إليه من 

خالل رئاستي للمسرح.

موهبة وإبداع

كلمنا عن فترة غيابك وما األسباب؟
غيابي كان ألجل مس���رح الشباب خاصة انني 
ذهبت الى اململكة األردنية الستكمال دراستي وبفضل 
من اهلل حصلت على شهادة املاجستير في التربية 

اخلاصة للموهبة واإلبداع.
وكيف حاولت اس��تخدام هذه الش��هادة لتطبيقها 

في رئاسة مسرح الشباب؟
بحكم ان فئة األعضاء من 14 – 34 سنة ولها عدة 
مراحل وكل فئة حتتاج الى فهم وأسلوب معني في 
الطريقة والتعامل حيث أعطتني ش���هادتي الدافع 
لكيفية التعامل مع اجلميع باالضافة الى مالحظتي 

مسرحيات مسرح الشباب كمسرحية »شوكة وملعقة 
وس���كينة« من اخراج خالد املفيدي وشاركت في 

حتريك العرائس في احد األعمال املسرحية.

رئاسة المسرح

كيف كان الدخول ملسرح الشباب؟
واهلل املتع���ة في هذا املس���رح ال توصف ألنه 
متجدد وانا كنت موظفا في جامعة الكويت وعرض 
زميلي ميثم الشخص بأن أحول من اجلامعة للهيئة 
العامة وحتديدا ملسرح الشباب وبالفعل كان هذا 
س���نة 2000/ 2001 وأصبحت مديرا لالنتاج ومن 
ثم نائب رئيس مسرح الشباب حتى وصلت الى 

رئاسة املسرح.
يق��ال ان هناك خالفا بينك وبني الرئيس الس��ابق 

محمد الزلزلة؟
الفنان محمد الزلزلة زميلي وله محبة وتقدير 
واحترام خاصة ان مسرح الشباب حقق في عهده 
إجن���ازات كبيرة، لكن هن���اك اختالفا في العملية 
اإلدارية وليس على املستوى الشخصي ألن هناك 
فرقا كبيرا بني االختالف واخلالف وكل واحد منا 

خالد السويدان
عندما نرى الس���احة الفني���ة في الكويت جند 
مجموعة كبيرة من شبابها مبدعني ولديهم القدرة 
على ان يحققوا جزءا كبيرا من االجنازات والنجاح 
املتواصل في ميادين املجال اإلعالمي بشتى أنواعه، 
وإذا أردنا ان نسلط الضوء على احلركة املسرحية 
للش���باب املوهوبني جند ان الفنانني طارق العلي 
وعبدالعزيز املسلم وعادل اليحيى ويعقوب عبداهلل 
وخالد البريكي وحسني وخالد املفيدي كانت بدايتهم 
الفعلية من خشبة املسرح وحتديدا مسرح الشباب، 
هذا املس���رح التابع حاليا للهيئة العامة للشباب 
والرياضة/ قطاع الشباب والذي حمل على عاتقه 
مسؤولية كبيرة جتاه شباب املسرحيني في الكويت 
وحتى في دول اخلليج والعالم العربي سواء من 
خالل مشاركاته في املهرجانات احمللية والدولية 
وأيضا من خالل مبادرته الرائعة بأن يكون هناك 
مهرجان جديد في الديرة هو مهرجان أيام الشباب 
بجانب مهرجان الكويت احمللي ومهرجان اخلرافي 

لإلبداع املسرحي.
اليوم وبعد فوز مسرح الشباب في مهرجان محمد 
عبداحملسن اخلرافي لإلبداع املسرحي السابع بجائزة 
أفضل عرض مسرحي متكامل من اخراج علي العلي 
ومتثيل يعقوب عبداهلل وعبدالعزيز القعيد وبسام 
الكندري وحنان املهدي وبدر الشعيبي وحصول 

املسرحية على نصيب األسد من اجلوائز.
»األنباء« التقت الرئيس اجلديد ملسرح الشباب 
الفنان واملخرج علي وحيدي الذي كش���ف لنا عن 
سر جناح هذا املسرح، واخلطة االستراتيجية التي 
يسير عليها باالضافة الى حديثه عن أكادميية الفنون 

واملجمع املسرحي اجلديد فإلى التفاصيل:
علي أول ش��يء ألف مبروك عل��ى جائزة أفضل 
عرض مسرحي متكامل عن مسرحية »دماء بال ثمن« 

في مهرجان اخلرافي في دورته السابعة؟
اهلل يبارك فيه ومشكور يا خالد واحلمد هلل هذا 
الفوز لم يكن بس���هولة وبعزمية الشباب وحبهم 
للمس���رح فبإبداعهم ومتيزهم حصلنا على هذه 

اجلائزة.

مسؤولية كبيرة

أكيد يس��تحقون والعم��ل كان أكثر من رائع، كما 
احب أبارك لك على توليك مهام رئيس مسرح الشباب 
بشكل رسمي بعد املبدع واملخرج عبداهلل عبدالرسول 
وبع��ده محمد الزلزلة وانت اآلن تكمل هذه املس��يرة 

اجلميلة من النجاح واإلبداع في املسرح.
مش���كور فبالفع���ل الفنان واملخ���رج عبداهلل 
عبدالرس���ول ترك لنا مس���ؤولية كبيرة وهي ان 
نتحمل هذا املسرح واجنازاته مع وجود الشباب 
الطامح لتحقيق أحالمه، نتمنى ان نوفق ونكون 
عند حسن ظن املسؤولني في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ممثلة في املدير العام ورئيس مجلس 
االدارة فيصل اجلزاف ونائب املدير العام لشؤون 
الشباب جاسم يعقوب ومدير ادارة املكتب الفني 
لقطاع الشباب الفنان واملخرج عبداهلل عبدالرسول 
الذي أعتبره أستاذي ومعلمي في أمور املسرح وأمور 
احلياة خاصة انه ميتل���ك موهبة في فن التعامل 
وهذا ما حاولت ان أتعلمه منه وبش���كل أكبر في 
الديبلوماسية والهدوء باالضافة الى حبه للمسرح 

والذي جعله مميزا بني زمالئه.
كلمنا عن بدايتك ودخولك لهذا املجال حتديدا؟

بدايتي كانت من قب���ل الفنان يعقوب عبداهلل 
الل���ي دعاني في أوبريت وطني يحمل اس���م »عز 
يا كويت«، وكنت فيه كممثل ومن ثم شاركت في 

مشهد من مسرحية »دماء بال ثمن«

علي وحيدي اثناء تسلمه جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان اخلرافي االخير

وجه د. شايع الشايع مخفي على البروشور اخلاص باملسرحية

سـر  هـذا 
ابتعادي عــن 
ح  لمســـر ا
واختالفـي مع 
محمـد الزلزلة 
ليس شخصياً

S.S األنباء« تكشف شخصية«
خالد السويدان

وراء كل عمل جميل وناجح 
جهود واضحة يكون معظمها 
نابعا من احلب الشديد للعمل 
الذي يق���ام عليه واحيانا نرى 
ان هذه اجلهود تأثرت بش���كل 
ايجابي لكي يظهر العمل بأحلى 
صوره ويستمتع به املشاهد واذا 
رأينا النجاح الذي حققه مسرح 
الش���باب في مهرج���ان محمد 
عبداحملس���ن اخلرافي لالبداع 
املس���رحي في دورته السابعة 
وحصول مس���رحية »دماء بال 
ثمن« للمخرج علي العلي على 

نصيب االسد من اجلوائز جند أن هذا النجاح وراءه سر جميل اراد 
ان يبتعد عن الظهور لكي ال يؤثر سلبا على جهود الشباب واراد 
ان يكون بعيدا ع���ن االنظار لكن في نفس الوقت هو قريب منهم 
فقد حاول من خالل البروش���ور اخلاص في املسرحية ان يكتفي 

بلقب »S.S« وبصورة تخفي مالمح وجهه.
»األنباء« تكشف للجميع ان صاحب هذه الصورة هو املشرف 
العام ملسرحية »دماء بال ثمن« الرائع والناجح الذي حقق جناحا 
باهرا في املهرجان واكتس���ح اجلوائز بجدارة من خالل اش���رافه 
وحرصه على رفع اسم مس���رح الشباب واظهار اجليل املسرحي 

الشبابي في حلة مسرحية واعية.
د.شايع الشايع اليوم وبكل جدارة كشف للجميع حرصه على 
العمل املسرحي الذي يحتاج دائما الى دعم من كل العناصر التي 
تشكل عمال مس���رحيا مما يخلق جيال واعيا كما اكد حرصه على 
مستقبل املسرح في الكويت.. كل االحترام والتقدير لك يا د.شايع 

على هذه اجلهود وهذا احلرص الواضح وحبك للمسرح.

د. شايع الشايع


