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مطرب قاعد »يزايد« 24
في حواراته الصحافية 
بأنه هو األفضل من جيل 
الشباب مع انه للحني ما 
شفناله اغنية ضاربة.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثل مشكلته الوحيدة 
انه »يجامل« املنتجني على 
الفني  حس���اب مش���واره 
ويشارك في أعمال درامية 
أحداثها سلق بيض.. املجاملة 

ما تفيد يا احلبيب!

أفضل مجاملة
ممثلة تعتقد نفس���ها 
للحني في عمر »الزهور« 
أدوار مو  قاع���دة تاخ���ذ 
ماشية مع عمرها احلقيقي 
واملصيبة فرحانة فيهم.. 

اهلل يشفي!

أدوار

الفنان محمد املسباحصورة العتماد توقيع نقابة الفنانني الكويتينيوزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي

المسباح: نٌحمّل العفاسي مسؤولية ما حصل من انتحال لصفة رئيس نقابة الفنانين
حّمل الفنان محمد املسباح مسؤولية 
ما ُصرح ب���ه في الصحف ف���ي الفترة 
املاضي���ة حول تعلي���ق عضوية نقابة 
الفنانني الكويتيني باالحتاد العام للفنانني 
العرب وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي. مستنكرا عدم حرص 
الوزي���ر على تطبيق القان���ون ومقدما 
اعتذاره لضيوف مهرجان »كلنا في حب 
الكويت 5« لتحفظهم على تفضيل بعض 
الش���خصيات على األخرى، وأصدر في 
هذا الشأن بيانا جاء فيه: باالشارة ملا مت 
التصريح به في الصحف حول تعليق 
عضوية نقابة الفنانني الكويتيني باالحتاد 
العام للفنانني العرب نفيد باآلتي: ان نقابة 
الفنانني الكويتيني مبجلس���ها الشرعي 
والذي ميثله الفنان محمد نوح املسباح 
لم تتقدم ب���أي طلب الى احتاد الفنانني 
العرب لالنتساب لعضويته، وان ما صرح 
به حول ان الكويت س���تعلق عضويتها 
حلني سداد الرس���وم ال يخص املجلس 
الشرعي للنقابة حيث انه ال ميكن فصل 

من لم ينتسب اليه.

مخالفة القانون

واضاف املس���باح ف���ي بيانه: نحن 
كنقابة للفنانني نحمل املس���ؤولية من 
قام به���ذه التصرفات دون علم املجلس 
الشرعي واجلهات الرسمية بالدولة وكذلك 
نحمل وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
املس���ؤولية القانونية واألدبية وسمعة 
الكويت أمام النقابات واملنظمات الدولية 
والعربية ونطالب مبس���اءلته سياسيا 
لعدم التزام���ه باالتفاقيات الدولية التي 
تخص احلرية النقابية رقم 87 وذلك ألن 
الوزير ووكيل الوزارة والوكيل املساعد 
للشؤون القانونية يصرون على مخالفة 
القانون والتضليل حول أمور النقابات 
والتصريحات بأن���ه يحترم االتفاقيات 
الدولي���ة ويدعم النقابات وحرصه على 
أال توضع الكويت على الالئحة السوداء 
الدولية وذلك ملخالفتها  العمل  مبنظمة 

االتفاقيات الدولية اخلاصة بالعمال ونسي 
أو تناس���ى أن االتفاقية جزء من قانون 
الدولة في حال املصادقة عليها وهذا ما 

نص عليه الدستور الكويتي.

سجالت النقابة

وتابع املسباح: ان ما حصل من تطاول 
على نقباء الدول العربية من قبل شخص 
ليس له أي صفق���ة قانونية في متثيل 
الفنانني حيث مت فصله من سجالت النقابة 
بتاريخ مسبق مودع لدى وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، وتواطؤ الوزارة معه 

يعد إخالال باالتفاقيات واملعاهدات الدولية 
التي يجب معها مساءلة وزير الشؤون 
أركان وزارته على  لسكوته وس���كوت 
شخص مس سمعة الكويت وتطاول على 
ضيوفها من خالل انتحاله صفة رئيس 
نقابة وضلل االحتادات والنقابات بالدول 
العربية والصحاف���ة احمللية والعربية 
بكونه رئيس نقابة الفنانني واإلعالميني 
الكويتيني، وال نعلم من أين أتى بكلمة 
إعالميني واضافها الى اسم النقابة املشهر 
من الوزارة والتي تلقت شكوى حول هذا 
املسمى من نقابة اإلعالم، ولكن لألسف 

لم حترك ساكنا مبمثلها القانوني الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية، ورغم اننا 
عندما نتقدم بشكوى للوزير ضد الوكيل 
املساعد للش���ؤون القانونية وهو الذي 
تس���بب في ذلك وتس���بب في تسريب 
أوراقنا جلهات غير معنية وقيامه بتقبل 
الشكوى من اعضاء اجلمعية العمومية 
للنقابة وقيامه بالتنس���يق الباطل مع 
رئيس االحتاد الع���ام والتضليل وقمنا 
بإخط���اره بأنه ال يق�����وم بعمله املناط 
إليه فلم جن��د م��ن وزي��ر الش���ؤون إال 
أنه اح��ال ش���كوان��ا وشك�وى الزم��الء 

النقابيي��ن الى املشتكى عليه!

اتفاقات دولية

واض���اف: نتيجة لذلك ج���اء امتناع 
الوزارة عن اعطائي ش���هادة مبدة كامل 
املجلس واالكتفاء بثالثة شهور متالعبة 
بسمعة الكويت ومخالفة االتفاقيات الدولية 
التي نصت على ان متتنع السلطات العامة 
واإلدارية من التدخل بأي شأن من شؤون 
النقابات، ولألسف أصرت الوزارة على 
مخالفة القانون بتحويل ادارة املنظمات 
النقابية الى الشؤون القانونية مخالفة 

الدولية  بذلك نصا صريح���ا لالتفاقية 
)البند الس���ابع( الذي ينص على انه ال 
يجوز اخض�����اع املنظمات النقابية الى 

الشؤون القانونية.
وعلي����ه فإننا نحمل وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل املسؤولية لتدخله في 
شؤون النقابات من خالل الشؤون القانونية 
واعطاء شهادة مؤقتة، وكذلك وكيل وزارة 
اخلارجية حيث سبق ان قدمنا كتابا شرحنا 
فيه قيام د.نبيل الفيلكاوي بتمثيل الكويت 
خارجيا وميثل نقابة الفنانني الكويتيني 
من خالل التصريحات بالصحف وتأبني 
بعض الشخصيات الفنية ولم نالحظ أي 

اجراء مت اتخاذه حول ذلك.

ضيوف الكويت

واستطرد املسباح: مما سبق ذكره فإننا 
كممثل شرعي ووحيد للفنانني نقدم كامل 
اعتذارنا لالخوة السادة النقباء ضيوف 
الكويت وان ما حصل خارج عن إرادتنا 
ونحمل املسؤولية الكاملة على من انتحل 
هذه الصفة كرئيس لنقابة الفنانني ولم 
الكوي����ت مما اضطرهم  يحترم ضيوف 
لالنسحاب من مؤمتر »كلنا في حب الكويت 
5« وإعالنهم بالصحف حتفظهم على أنشطة 
املهرجان ونتائجه بسبب تفضيل الرئيس 
الفنانني واإلعالميني كما  املزعوم لنقابة 
يدعي د.نبيل سعيد املعروف باسم نبيل 
الفيلكاوي للفنانة نادية اجلندي والفنانة 
سمية اخلشاب على النقباء وهم ضيوف 
الكويت وهذا ما نشر، مما نعتبره التصرف 
الالمسؤول الذي ال يليق بشخص يدعي 

املسؤولية.
وأنه����ى الفنان محمد املس����باح بيانه 
قائال: نحن كنقاب����ة للفنانني الكويتيني 
نخلي مسؤوليتنا الكاملة عن أي اتفاقيات 
والتزامات وقعت باس����م نقابة الفنانني 
الكويتيني بغير رئيس����ها الشرعي وهو 
الفنان محمد نوح املسباح لدى االحتادات 
والهيئات والنقابات واجلهات الرس����مية 

داخل وخارج الكويت.

أكد أنه الممثل الشرعي للنقابة واعتذر لضيوف مهرجان »كلنا في حب الكويت 5« عما حدث

نيكول: ال أنافس أحدًا و»الشاطر بشطارته«
بيروت ـ بولين فاضل

تؤكد الفنانة نيكول سابا ان استمراريتها في التمثيل والغناء 
لم تعد مبنية على جمالها، بل على موهبتها وخبرتها واجتهادها 

في هذه املهنة.
نيكول التي تعتبر مصر بلدها الثاني وهي احلاضرة فيه بقوة 

منذ سبع س����نوات كممثلة ومغنية، تقول انها كانت السباقة 
الى دخول مص����ر من بني فنانات جيلها وبعدما انتقدها 

البعض في حينه واتهمها بالتخلي عن وطنيتها اذا 
باجلميع يحذو حذوها اليوم ويحاول دخول السينما 

املصرية من الباب العريض.
»األنب����اء« التقت نيكول، فإل����ى تفاصيل 

احلوار:
خض��ت مؤخرا أول جتربة لك على صعيد 
املس��رح من خالل بطولة مس��رحية غنائية 
اس��تعراضية مصري��ة بعن��وان sms ماذا 

تقولني عن هذه التجربة؟
املس����رحية ه����ي من انت����اج قطاع 
التلفزيون املصري وحتت رعاية وزير 
االعالم أنس الفقي، وقد استعددنا لها 
في فترة زمنية قصيرة كي تصور 
وتكون جاهزة للعرض على شاشة 
التلفزيون املص����ري ليلة رأس 
الس����نة، وهي غنائية كوميدية 
من اخراج خالد جالل الذي سبق 
ان تعاونت معه في فيلم »متن 
دستة أشرار« وقد شاركتني فيها 
مع مجموعة من الش����باب عدد 
منهم ميثل حاليا في مسرحية 
ضاربة جدا في مصر اس����مها 
»قهوة سادة«. وأضافت: في 

املسرحية أطللت بشخصيتي 
احلقيق�ي�����ة وتك�ل�م���ت 

اللبناني����ة  باللهجت����ني 
واملصري����ة وقدم����ت 

الغناء االستعراضي، 
كان����ت م����ن اجمل 
التجارب بالنسبة 
لي وما قدمته في 
حياتي ش����يء 
التجربة  وهذه 
شيء آخر ألن 
من  املس����رح 

اجمل ما يكون، 
ويكفي اننا على 

تواصل مباشر مع 
الن����اس وجناحنا أو 

عدمه نلمسه في اللحظة 
عينها، صحيح ان املسرح 

من أصعب الفنون ومسؤولية 
املمثل ليس����ت س����هلة، لكن متعة 

الوقوف على اخلش����بة ال تضاهي أي 
متعة أخرى في الفن.

حدثين��ا عن املسلس��ل اللبنان��ي »احلب 
املمنوع«.

أجس����د في املسلسل شخصية فنانة 

تقع في حب رجل مرش����ح لالنتخابات، ولعب الدور املمثل باسم 
مغنية، لكن عقبات ومشاكل تعترض هذا احلب فتتوالى االحداث 

في سياق مشوق.
هل جناح��ك كممثلة في مصر هو الذي جعل��ك تكونني بطلة في 

مسلسل لبناني؟
أكيد، فلو لم ابن أرشيفا لي في مصر وأصل الى ما وصلت 

اليه اليوم ملا كنت بطلة في مسلسالت لبنانية.
هل يعنيك التمثيل في بلدك؟

يعنيني ان يراني اجلمهور اللبناني أمثل في 
مسلسل لبناني وبلهجتي اللبنانية، السيما 

اني مطالبة بذلك من قبل جمهور بلدي.
ماذا عن جديدك في مصر؟

ب����ني يدي اكثر من س����يناريو أقرأه 
للس����ينما لكني ال أحب ان أتسرع في 
اختياراتي. كما أشارك قريبا في عمل 
تلفزيوني مصري س����يصور بتقنية 
سينمائية مع املخرج هادي الباجوري، 
ويحكي عن التمثيل ورغبة الشباب 
في خوض هذا املج����ال. فنانون كثر 
سيحلون ضيوف شرف على هذا العمل، 
وأنا واحدة من بينهم، حيث سأظهر 
ف����ي بعض احللقات في ش����خصيتي 

احلقيقية.
ه��ل تعتبرين نفس��ك الي��وم االهم 
واألبرز م��ن ب��ني الفنان��ات اللبنانيات 

اللواتي ميثلن في السينما املصرية؟
لست أنا من يجيب عن هذا السؤال، 
بل يعود ال����ى اجلمهور الذي يحدد من 

االبرز؟
االكيد اني لم أذهب الى مصر في االمس 
القريب، بل أنا أمثل فيها منذ سبع سنوات 
لدرجة ان املصريني باتوا يعتبرونني واحدة 
منهم، ال شك في ان اتقاني اللهجة املصرية 
يساعدني كثيرا واالدوار التي تسند الي 
ما عادت تنحصر بأداء شخصية الفتاة 
اللبناني����ة، ألن الكت����اب واملخرجني 
أصبحوا يرونني ف����ي كل االدوار، 
من هذا املنطلق، أرى نفسي االقدم 
من بني الفنان����ات اللبنانيات في 
مصر، لكن كثي����رات رمبا افضل 
مني وكلهن فيهن اخلير والبركة 

و»الشاطر بشطارته«.
تشعرين باملنافسة معهن؟

املنافس����ة موج����ودة بالتأكي����د، 
خصوصا في ظ����ل ازدياد االقبال على 
القاهرة من لبنانيات وغير لبنانيات، لكن 
في جميع االحوال املنافسة أمر ايجابي وتدفع 

كال منا الى تقدمي افضل ما عنده.
هل متانع��ني في التمثيل ال��ى جانب فنانة 

زميلة لك من لبنان؟
وملاذا أمانع؟ الضعيف هو الذي ميانع أو 
يخاف، أما أنا فمتمكنة من أسلحتي التي هي 
موهبتي وأدواتي التمثيلية في املبدأ، ال مشكلة 
عندي أبدا، لكن املهم أن تكون االدوار مدروسة 

وموزعة في أماكنها الصحيحة.

متمسكة بموهبتها وأدواتها التمثيلية


