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مغني شاب »دش« 34
الغنائي���ة  الس���احة 
بالواس���طة واحل���ن 
إنتاج تبي  وال شركة 
توقع معاه ألنه صوته 
نشاز.. صچ أي شي!

ممث���ل ما »س���مع« 
نصايح ربع���ه بأنه ما 
يشتغل مع أحد املنتجن 
الل���ي يس���اومه عل���ى 
السندويشه اللي ياكلها.. 

اللي ما يطيع يضيع!

واسطة نصايح

املخرج نايف الكندري

المشاركة في »اربح مع زين« 
مفتوحة لجميع الجنسيات

مفرح الشمري
اس���تطاعت املذيعة حبيبة العبداهلل من خالل اسلوبها العفوي 
في برنامجها اليوم���ي »اربح مع زين، الذي يبث عبر اثير »كويت 
FM« برعاية »األنباء« استقطاب عمالء »زين« للمشاركة فيه للفوز 
بجوائزه املقدمة من »األنباء« و»زين« و»منتزه خليفة السياحي« 
و»شركة كون سبت« و»صالون كتوركت« و»ايه ون لتأجير السيارات« 
و»الفايز للعود والعطور« و»اجلوثن غاليري« وغيرها من الشركات 
الوطنية التي حرصت على املشاركة في البرنامج لرسم االبتسامة 

على شفاه مستمعي كويت FM وخصوصا عمالء »زين«.
احصائية

من���ذ انطالق البرنامج في األول من الش���هر اجلاري حتى هذه 
اللحظة، مش���اركات املس���تمعن في ازدياد وهذا ان دل على شيء 
فامن���ا يدل على ان البرنامج من خالل اس���رته املكونة من املعدين 
علي حيدر وخديجة دشتي واملذيعة حبيبة العبداهلل واملخرج نايف 
الكندري ومنس���قي اتصاالته جميل اقبال ورامي الشعار ومحمود 
عطية، اس���تطاع ان يجذب املس���تمعن لفقراته املتنوعة وذلك من 
خالل االحصائية التي يعدها فريق العمل يوميا ملعرفة مدى جتاوب 

مستمعي احملطة مع البرنامج املسابقاتي.
مشاركات مختلفة

املتابع حللقات »اربح مع زين« يجد ان املشاركات فيه من مختلف 
اجلنسيات العربية واالجنبية وهذا االمر يدل على املصداقية لدى 
فريقه في معاملة اجلميع باملثل دون التركيز على جنسية معينة 
الن اجلميع من عمالء »زين« ولهم احلق في املشاركة في البرنامج 

والفوز بجوائزه.

يرفض المشاركة في أعمال »هشة« من أجل المال

علي جمعة: ما »أطق« أبواب المنتجين
أعمال سعاد عبداهلل؟

أنا رجل ما »أط���ق« أبواب املنتجن 
فاجلميع يعرف أرق���ام تليفوناتي وقد 
وقعت مع أم طالل للمشاركة في عملها 
»فض���ة قلبها أبيض« ال���ذي عرض في 
رمضان قبل املاض���ي ودوري الذي أداه 
الفن���ان حس���ن املنصور لكن بس���بب 
ترشيحي وقتها من قبل تلفزيون الكويت 
للجنة حتكيم مهرجان اخلليج لإلذاعة 
والتلفزيون بالبحري���ن اعتذرت لعدم 
مقدرتي على التنس���يق ب���ن املهرجان 

وتصوير املسلسل.
ويضيف: أن���ا محتكر للعمل اجليد 
فقط وإذا وجد هذا العمل ستجدني فيه 
والعكس صحيح خصوصا انني ارفض 
املشاركة في أي عمل هش ضعيف من 
أجل املادة أو التواجد في رمضان وأنا 
أثق بأن الفنانن الكب���ار مثل العمالق 
عبداحلسن عبدالرضا والقديرتان حياة 
الفهد وس���عاد عبداهلل إذا لم يطلبوني 
ألعمالهم فه���ذا معناه انه ال يوجد دور 

لي بالفعل.
وماذا عن املسرح؟

املسرح وصل الى مرحلة املوت فهو 
اآلن في العناية املركزة ألنه اآلن بعيد عن 
رسالته واصبح ضحك من أجل الضحك 
دون هدف أو مضمون فاألعمال املسرحية 

املتكاملة ليست موجودة حاليا.
ملاذا؟

ال أعلم هل بسبب النصوص أم قلة 
املس���ارح أم اجتاه املس���رح الى فكرة 
»اجلمهور عاوز كده« ونحن كفنانن دائما 
نطالب بوجود نصوص جيدة للمسرح 
وكذلك التلفزيون وبصفة شخصية لم 
يعرض علي حتى اآلن عمل مس���رحي 

يشجعني للمشاركة فيه.
كلمة أخيرة؟

أمتنى في ش���هر رمضان 
املقب���ل ان تك���ون األعمال 
الدرامية املقدمة متميزة 
وبها هدف ومضمون 
وان نبتع���د ع���ن 
فكرة الكم ونهتم 
بتقدمي ما يفيد 

اجلمهور.

امله���م في أي عمل درام���ي هو اقناع 
املش���اهدين مبا نؤديه فأن���ا ضد إقحام 
الشخصيات ألن البطل جنم في بلده أو 
صديق للمنتج أو املخرج فهذا يؤثر على 
العمل بشكل عام ولألسف هناك بعض 
الفنانن ال يجيدون اللهجة الكويتية مما 

يفقدهم مصداقيتهم أمام اجلمهور،
تعني ان املجامالت تؤثر على الدراما؟

أكيد وقبل ان تؤثر على الدراما تؤثر 
على الفنان نفس���ه وم���ن ثم العمل كله 
واعتقد ان هذه مسؤولية املنتج واملخرج 
فهما املسؤوالن عن وضع الشخصيات 

في مكانها الصحيح.
ش��اركت م��ع حياة 
الفه��د في أكثر من 
مسلس��ل 
ف�أي��ن 
من  أنت 

قضية اللهجة مهمة في األعمال الدرامية 
خصوصا إذا كان األبطال اخوانا وليس 
زوجا وزوجة مثال، لكن لو نظرت للفنانن 
اخلليجي���ن س���تجد ان معظمهم يجيد 
اللهجة الكويتي���ة ويتقنها جدا، وعلى 
سبيل املثال سعاد علي فهي دارسة للمعهد 
العالي للفنون املسرحية وتقريبا تقيم 
بصفة دائمة في الكويت وجتيد اللهجة 
وكذلك صالح املال الذي شارك في مسلسل 
»الهدامة« وهو يحكي عن تاريخ الكويت، 
واعتقد ان اللهجة في »دمعة يتيم« كان 

بها متكن كبير.
أنت م��ن مؤيدي  هل 

الفنية  املش��اركات 
العربية؟

عبدالحميد الخطيب
رغم بعض االنتق���ادات التي وجهت 
الى مسلسل »دمعة يتيم« اال ان الفنان 
علي جمعة أكد انه من األعمال املتكاملة 
التي حظيت بنسبة مشاهدة عالية مشيرا 
الى ان هذا التميز حدد مشاركاته الفنية 
خصوصا انه ضد ان يشارك في علم فني 

هش أو ضعيف.
جمعة يرى ان املجامالت أثرت على 
مس���توى الدراما ملمحا الى ان املسرح 

حاليا في العناية املركزة.
»األنباء« التقت بالفنان املتميز علي 

جمعة فإلى التفاصيل:
أي��ن أن��ت من أعم��ال ش��هر رمضان 

املقبل؟
لألسف الشديد عرض علي أكثر من 
نص لكنها جميعا ال ترتقي الى ان تكون 
عمال جيدا ومتميزا واعتقد انه بعد مسلسل 
»دمعة يتيم« املسؤولية زادت وال يصح 

أن أشارك في أي عمل دون املستوى.
ما شروطك للنص اجليد؟

على األقل ان يكون جيدا جدا وان لم 
يكن مستواه اعلى من األعمال التي قدمتها 
فعلى األقل يكون مساويا لها فمن اخلطأ 

ان »اقط نفسي« في عمل قد يضر 
بتاريخ���ي الفني خصوصا انني 
أؤمن بالكيف وليس بالكم وعلى 

استعداد أال أشارك سنة واثنتن إذا 
لم أجد ما يضاهي »دمعة يتيم«.

كأن »دمعة يتيم« حدد مشاركاتك 
الفنية؟

املسلس���ل كان متميزا ومتكامل 
العناصر ووضعني في »كرنر« معن 

وقد قدمنا فيه متيزا وجناحا واضاف 
لي الكثير.

ع������اب  البع��ض  لك��ن 
ع���لي��ه اللهجات املختلفة 

أبط�اله  ان  خصوص��ا 
خليجية  دول  م��ن 

مختلفة؟

ممثل���ة انغث���ت من 
زميل���ة لها »عّبرت« لها 
عن حبها ألنها تدري انه 
نيتها مو صافية وصاحبة 
مشاكل.. بعدي عن الشر 

وغنيله!

مشاكل

نانسي عجرم: »أسعد اهلل مساك«
بيروت ـ ندى مفرج

من املتوقع ان تضم الفنانة نانسي عجرم الى ألبومها اجلديد اغنية 
حتمل عنوان »اسعد اهلل مساك« وهي من أحلان صالح الشهري ومن 

كلمات الشاعر االمير محمد العبداهلل الفيصل.
وكان الشهري التقى نانسي في بيروت، حيث اعتبر امللحن ان العمل 
املش���ترك تأكيد على ان صوت نانس���ي من اجمل االصوات النسائية 
العربية ومتثل صورة رائعة وجميلة للمطربة امللتزمة بفنها، كما انها 
متتلك روحا مرحة وسهلة في التعامل، واشار الشهري الى انه فوجئ 

بطيبة نانسي وحبها لفنها، ويقول مطلع االغنية:
اسعد اهلل مساك.. ياللي ملكني هواك.. يا اغلى من حياتي.. وشهي 

حياتي بالك

ياسمين »ندمانة« على العمل 
مع محمد سعد

القاهرة ـ سعيد محمود
أعلنت الفنانة الشابة ياسمن عبدالعزيز 
ان اكثر االفالم التي ندمت على تقدميها 
حتى اآلن هو الفيلم الكوميدي »كركر« 

الذي قدمته مع النجم محمد سعد.
وقالت ياسمن: دوري في فيلم »كركر« 
مع محمد سعد اندم على تقدميه وال اخجل 

من االعتراف بهذا.
ولم تبد اي اسباب حول ندمها على هذا 
الفيلم الذي قدمته عام 2007، مع املخرج 
علي رجب ومحمد س���عد ولطفي لبيب 

وحسن حسني واملنتج احمد السبكي.

ياسمني عبدالعزيز

محمد سعد

عملة مواطني اخلليج قبل الدينار

أ ـ الدرهم.

ب ـ الروبية الهندية.

ج ـ الدينار.

)فريال حماد(املذيعة حبيبة العبداهلل

علي جمعة


