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الفنية

.. مع سيرين عبدالنور

إنت���اج مبّلغ إحدى  مدير 
املمثالت ان���ه »يقدر« يخليها 
إذا سوتله  اليديد  بطلة عمله 
واسطة في توظيف واحد من 
 أقربائ���ه بإحدى ال���وزارات.. 

»صچ ما تستحي«!

وظيفة
ممثلة شكلها صاير »حتفة« 
بع����د العملي����ات اللي س����وتها 
علشان ينعجبون فيها املخرجني 
ويأخذونها بأعمالهم بس املصيبة 
ان وال واح����د »معّبرها« حتى 

احلني.. اهلل كرمي.

تحفة
 ممث���ل مس���وي روح���ه 
»جنم« هاألي���ام ما يرد على 
اتص���االت الصحافة بحجة 
انه   انه مش���غول والص���چ 
 م��ا عن�����ده رصي��د كافي.. 

احلمد هلل والشكر!

رصيد

تأجيل وضع حجر األساس لـ »مسرح السالمية« بسبب سفر وزير النفط ووزير اإلعالم

»المجلس الوطني« يحتفل غدًا بـ »يوم المسرح العالمي« على مسرح الدسمة

مفرح الشمري
علم���ت »األنب���اء« ان األمانة العامة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
قد أجلت احتفال وضع حجر األس���اس 
لمسرح السالمية الذي طال انتظاره منذ 
إقراره في ع���ام 2007 المفترض إقامته 
اليوم الى إشعار آخر وذلك بسبب سفر 
وزير النفط ووزير اإلعالم رئيس المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الشيخ 
أحمد العبداهلل في مهمة رسمية خارج 

البالد حي���ث كان هذا االحتفال يتضمن 
عرضا مسرحيا بعنوان »وحش طوروس« 
لطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية 
من تأليف التركي عزيز نيسين واخراج 
أيوب دش���تي ويشارك بها محمد صفر، 
عيسى الحمر، أمير عبداألمير، باالضافة 

الى أيوب دشتي.
األمان���ة  ان  المص���ادر   وتش���ير 
 العام���ة للمجل���س الوطن���ي للثقاف���ة 
والفن���ون واآلداب حتى هذه اللحظة لم 

تحدد التاري���خ الجديد إلقامة االحتفال 
الذي ينتظره الكثي���ر من رواد الحركة 
الفنية المس���رحية الذين طالبوا مرات 
عدة ببناء مسارح حتى يؤدوا رسالتهم 

من غير أي عوائق.
من جانب آخر تحتفل األمانة العامة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
غدا »االثنين« بيوم المسرح العالمي على 
خشبة مس���رح الدسمة بحضور األمين 
العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بدر الرفاعي ومديرة ادارة المسرح 
بالمجلس كامل���ة العياد وعدد من رواد 
الحرك���ة الفنية بالب���الد حيث تتضمن 
فقرات الحفل افتتاح معرض صور الحركة 
المسرحية الكويتية، ومن ثم يتم عرض 
مسرحية »دراما الشحاذين« للكاتب بدر 
محارب واخراج عبدالعزيز صفر، ويجسد 
شخوصها عدد من الممثلين الشباب مثل 
ميثم بدر، عبدالعزيز بهبهاني، ابراهيم 
الشيخلي، رشا فاروق، علي الحسيني، 

نوار القريني، بينما فريقها الفني يتكون 
من ديمه القريني »ديكور«، أيمن عبدالسالم 
»إضاءة«، بدر سالمين »موسيقى«، أحمد 
الدبوس »صوت« وأحداثها تتضمن العديد 
من القضايا اإلنسانية التي يعاني منها 
اإلنسان العربي في مجتمعه الذي يعيش 

فيه مثل الغريب!
 ويتضم���ن االحتف���ال كلم���ة ي���وم 
المسرح العالمي التي كتبتها لهذا العام 
الممثلة البريطانية جودي دينش، حيث 

ستلقيها سيدة الشاشة الخليجية حياة 
الفهد باالضافة الى حفل تواصل شباب 
المس���رح مع رواد الحركة الفنية وذلك 
لالس���تفادة من تجربتهم ف���ي الحركة 

المسرحية.
وقد وجه���ت األمانة العامة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الدعوات 
لوسائل اإلعالم المختلفة وذلك لتغطية 
هذا االحتفال الذي سيتضمن العديد من 

المفاجآت للحضور.

»درامـا الشـحاذين« تتنـاول العديـد مـن القضايـا اإلنسـانية التـي يعانـي منهـا اإلنسـان العربـي فـي مجتمعـه!
كاملة العياد بدر الرفاعي سيدة الشاشة اخلليجية حياة الفهد الشيخ أحمد العبداهلل

يتواصل مع مستمعي »كويت FM« برعاية »األنباء«

مفاجآت »اربح مع زين« مثيرة
مفرح الشمري

طالب����ت املذيعة حبيبة 
العبداهلل مستمعي »كويت 
FM« وخصوص����ا عم����الء 
ف����ي  »زي����ن« باملش����اركة 
البرنامج املسابقاتي »اربح 
مع زي����ن« وذلك عن طريق 
ارسال »املسجات« على رقم 
91144 ليتس����نى لهم الفوز 
بجوائزه القيمة املقدمة من 
»زين« و»األنباء« و»منتزه 
خليفة السياحي« و»اجلوثن 
غالي����ري« و»ش����ركة كون 
س����بت للهواتف« وغيرها 
من الشركات الوطنية التي 
حرصت على املشاركة في 
البرنامج الذي حقق جناحا 
كبيرا العام املاضي خصوصا 
ان »زين« حريصة على اسعاد 
عمالئها من خالل عروضها 
املستمرة في معرض »زين 
الذي سينطلق  وشركائها« 
في ال� 22 من الشهر اجلاري 
على ارض املعارض مبنطقة 

مشرف قاعة 4.

جيب أودي

مس����تمعو »كويت FM« وخصوصا عمالء 
»زين« عل����ى موعد للفوز بجائ����زة البرنامج 
الكبرى وهي سيارة »جيب اودي« مقدمة من 
»زين« تسلم للفائز بها في االول من مايو املقبل 
وذلك بعد فرز االرقام ع����ن طريق الكمبيوتر 
بحضور جلنة من االع����الن التجاري واالدارة 

املالية بوزارة االعالم.

مليون دوالر

اجلوائز املقدمة تص����ل قيمتها الى مليون 
دوالر تتضمن العديد من املفاجآت للمشاركني 

في البرنامج الذي يبث يوميا عبر اثير محطة 
»كويت FM« ويتصدى الع����داده علي حيدر، 
خديجة دشتي ومن اخراج نايف الكندري بينما 
ينسق اتصاالته كل من رامي الشعار وجميل 

اقبال ومحمود عطية.

وناسة في وناسة

وصفت احدى املس����تمعات مشاركتها في 
البرنامج بأنها »وناسة في وناسة« خاصة انها 
ال تشارك في اي برامج اخرى اال برنامج »اربح 
مع زين« الذي انطلق العام املاضي الن فقراته 

متنوعة وجوائزه فيها مصداقية.

يجمع بين التمثيل واإلخراج ويأخذ رأي الطفل الصغير

باسم مغنية: ما عندي مشكلة مع فادي حداد!
بيروتـ  بولين فاضل

قد يكون باسم مغنية استثناء 
بني جنوم التمثيل اليوم لكونه لم 
يكتف بنجوميته كممثل بل أضاف 
إليها حتديا آخر هو النجاح كمخرج 

ومغٍن في آن.
باسم الذي يصر على اجلمع بني 
املجاالت الثالثة مع إعطاء األولوية 
للتمثيل أكد في حديث ل� »األنباء« 
انه ال يغار من الغير وال مشكلة 
لديه م����ع أحد، وردا على املخرج 
فادي حداد قال ان مشكلة األخير 
هي مع نفسه قبل ان تكون معه، 

فإلى التفاصيل:
ب��ن التمثيل واإلخ��راج أيهما 

يشغلك أكثر في الوقت احلاضر؟
التمثيل واإلخراج معا، فعلى 
صعي����د التمثيل، ل����م أكد أنتهي 
من تصوي����ر مسلس����ل »احلب 
املمنوع« مع نيكول س����ابا، حتى 
بدأت بتصوير مسلسل »الى يارا« 
مع فيفيان انطونيوس وجورج 
خّباز، إخراجيا، انتهيت أخيرا من 
تصوير كليب للفنانة حنني قريبا 
سيكون على الشاشات، واتعاون 
مع سيرين عبدالنور كما أُعد ألكثر 
من أغنية مصّورة سأحتدث عنها 

في أوانها.
إلى أي مدى أنت مرتاح الى هذا 
اجلمع بن التمثيل واإلخراج، وهل 

تنجح في التوفيق بينهما؟
التمثيل يبقى األهم عندي، في 
اإلخ����راج هناك فريق الى جانبي 
يتولى التحضير فيما أنفذ أنا يوم 

التصوير.
ه��ل تقب��ل كل الكليب��ات التي 

تُعرض عليك أم تختار بينها؟
ال أقبله����ا كلها بل أختار تبعا 

للميزانية وتبعا للفنان نفسه.
ملاذا قد ترفض التعامل مع فنان 

معن؟
أرفض ألن أغنيته ليست جميلة 

أو صوته ليس جميال.
هل تعتذر بطريقة ديبلوماسية 

أم تصارحه باألسباب؟
ما أفعل����ه عادة هو انني ارفع 

امليزانية بشكل كبير.
الكليب��ات التي توافق عليها هل 

تراعي كل الشروط التي تطلبها؟
تراعيها الى حد ما.

م��ا الس��بب الرئيس��ي ال��ذي 
جعلك توافق على مسلسل »احلب 

املمنوع«؟
أس����باب عدة أبرزه����ا القصة 
واملخرج واملمثلون املش����اركون 
ووج����ودي أن����ا ونيكول س����ابا 

في املسلس����ل فضال عن ش����ركة 
اإلنتاج.

املسلسل هو أول جتربة كتابية 
للممثلة ريتا برصونا. ألم تخش هذا 

األمر؟
لم أخش لكوني قرأت النص 

وأحببته.
ه��ل وقع االختي��ار على الفور 

عليك؟
شركات االنتاج تعرف انها إذا 
كانت حتدثت مع أحد قبلي ال أقبل 
العمل، لكن بالنسبة لهذا املسلسل 
كان من املقرر ان تقوم ريتا برصونا 
ببطولته مع بيتر سمعان لكنها 
تزوجت وحملت فتغّيرت البطلة 

وتغّير البطل.
كيف وج��دت العمل مع نيكول 

سابا؟
نيكول صديقة قبل ان تكون 
ممثلة ولم يكن هناك أي مشكلة 

في التعامل.
لكن بغض النظر عن الصداقة، 

كيف وجدتها؟
أنا شاهدت لها أعماال في مصر 

ومؤمن مبوهبتها.
الغناء، هل وضعته جانبا؟

ال أبدا وقريبا ستصدر لي أغنية 
مع كليب من إخراجي.

وماذا عن اإلنتاج؟
اإلنتاج لي.

لكن إنتاج األغنيات كما الكليبات 
ُمكلف، فما املردود الذي يعطيك إياه 

الغناء؟
هدفي من الغن����اء هو إرضاء 
الذات والهواية التي في داخلي ال 

أكثر وال أقل.
ما مشكلتك مع فادي حداد؟

ما عندي مشكلة معه لكن فادي 
حداد لديه مشاكل مع كل الناس 
وليس فقط معي. أساس����ا لديه 
مش����كلة مع نفسه قبل ان تكون 

لديه مشكلة معي.
كيف  املخرج��ن،  م��ع س��ائر 

العالقة؟
عندي أصدق����اء كثر من بني 
املخرجني وغالب����ا ما اتصل بهم 
لتهنئتهم على بعض األعمال، سعيد 
املاروق مثال صديقي، رندلي قديح، 

نبيل لّبس.
وهل يتصلون ب��ك في املقابل 

للتهنئة على أعمالك؟
أكثرهم يتصل.

هل يعنيك أخذ رأيهم في  أعمالك 
ماداموا قد سبقوك الى االخراج؟

يهمني رأي أي شخص حتى 
رأي ولد صغير.

يقول املثل: لو جتري جري 
الوحوش غير رزقك ما..

أ – تشوف
ب- حتوش

ج- تالقي

باسم مغنية

)فريال حماد(املذيعة حبيبة العبداهلل وعلي حيدر في البرنامج


