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ممث����ل ما »س����مع« 26
نصايح ربع����ه بأن ما 
يشارك في اعمال اقل من 
مستواه هاأليام متضايق 
ألن مسؤولينه انتقدوه.. 

اللي ما يطيع يضيع!

مشاركة
ممثلة كان »ودها« 
انها تشارك في مسلسل 
كومي���دي ب���س ألنه 
مخارج احلروف عندها 
غلط استغنوا عنها.. 

اهلل يعينچ!

استغناء
ممثلة توها طالعة 
»اعت�����ذرت« ألح����د 
املنتجني عن املشاركة 
في عمل���ه اليديد ألنه 
دوره���ا وايد جريء.. 

زين تسوين!

اعتذار

في أول حوار له بعد تعيينه عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية

السليم: »ما خاب من استشار« ويزعجني من ينتقد المعهد وهو لم يزره!
مفرح الشمري

أكد عميد املعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد 
الس���ليم ان منصب العمادة يحمله مسؤوليات 
كثيرة لالرتقاء بهذا الصرح االكادميي التربوي، 
خاصة انه يعتبر »ابن املعهد« الذي درس فيه 
وتبوأ العديد م���ن املناصب حتى وصل ملا هو 
عليه اآلن بعد ان نال ثقة وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلمود التي أوصته 
بااللتزام في تطبيق الالئحة، خصوصا في هذه 
الفترة قبيل اعتماد الالئحة اجلديدة بعد املوافقة 
املبدئية على انش���اء اكادميية الكويت للفنون 

اجلميلة.
وأضاف في اول حوار له بعد تعيينه في هذا 
املنصب مع »األنباء« انه سيس���تعني بخبرات 
أساتذته ودكاترته »أبناء املعهد« من خالل آرائهم 
ومقترحاتهم التي تصب في مصلحة الدارسني 
في هذا الصرح االكادميي من باب »ما خاب من 

استشار«.. فإلى التفاصيل:
في البداية نبارك لك منصب العمادة.

اهلل يبارك فيكم وأحب أن أعبر عن شكري 
وامتناني بالثقة الغالية والكبيرة التي منحتني 
اياها وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، متمنيا ان أكون عند حس���ن 
ظنها وظن جميع زمالئي في املعهد العالي للفنون 
املسرحية، خاصة ان منصب العمادة يلقي على 
عاتقي الكثير من املسؤوليات لالرتقاء بهذا الصرح 
االكادميي التربوي االول في املنطقة، ولكن بتكاتف 
اجلمي���ع ودعم وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي سنصل بإذن اهلل الى أفضل النتائج.

توصيات

هل من توصي��ات وجهتها لك وزي��رة التربية 
ووزي��رة التعلي��م العال��ي بع��د تعيين��ك في هذا 

املنصب؟
الوزيرة د.موضي احلمود حريصة على ان 
يرتقي املعهد في شتى مجاالته خالل الفترة املقبلة، 
وأوصتني بااللتزام في تطبيق الالئحة، ألن هذه 
مرحلة انتقالية والعمل بها ما عدا الباب السابع 
منها واخلاص ب� »شؤون الطلبة« الذي سيعمل 

به اعتبارا من العام الدراسي املقبل.
ما خطة العمل لديك للفترة املقبلة؟

الفترة املقبلة فت���رة انتقالية من الئحة الى 
الئحة، هناك خطة عمل وهي جاهزة لدي، وذلك 
لالرتق���اء بالتعليم في هذا الص���رح التربوي 
وتتماشى مع خطة التنمية التي تنتظرها البالد 
ف���ي املرحلة املقبلة، خصوصا ان املعهد العالي 
للفنون املسرحية ينتظر حدثا مهما يتمثل في 
انشاء اكادميية الكويت للفنون اجلميلة، وبإذن 
اهلل س���ننفذ هذه اخلطة كما رسم لها من خالل 
استعانتي بخبرات االساتذة والدكاترة الذين لهم 
باع طويل في هذا الصرح االكادميي مثل د.حسني 

دراسة لوضع ميزانية خاصة به لتقدمي مواده 
بصورة علمية متطورة، وه���ذا االمر يحتاج 

لفترة من اإلع���داد، فالبد من وجود قاعات 
خاصة ال���ى جانب اعضاء هيئة تدريس 

متخصصة، وسيكون ذلك في القريب 
العاجل وبعدها سيفتح باب التسجيل 
للدراس���ة فيه، خاصة ان الوزيرة 
د.موضي احلمود أمرت بتذليل جميع 
الصعوبات التي تواجهنا في الفترة 
املقبلة، وأمرت بتوس���يع القاعات 

وعمل صيانة شاملة للمعهد العالي 
للفنون املسرحية في فترة الصيف.

هناك من يقول ان معهد املسرح متخلف 
عن املدارس املسرحية احلديثة ما ردك؟

مثل ه���ذا القول يزعجني جدا ألنني 
زرت معاه���د ف���ي دول عربية وعاملية 
لم أجد فيها ما ه���و موجود من مواد 
في املعهد العالي للفنون املس���رحية، 
وهذا ليس حتيزا وإمنا حقيقة، والذي 
يشكك في كالمي فأبواب املعهد مفتوحة 
له ليتأكد، وأنا أستغرب من أن هناك 

من ينتقد املعهد العالي للفنون 
املسرحية وهو لم يزره في 

حي��ات��ه أبدا!

نيكول سابا

رئيسة األكادميية روال سعد

وائل كفوري إليسا

فستان نيكول يسبب أزمة

القاهرة ـ سعيد محمود
تقدم أحد احملامني ببالغ ضد الفنانة اللبنانية نيكول سابا 
ملنعه���ا من الغناء في مصر، وذلك بعد ان قامت بالغناء لطلبة 

إحدى املدارس في القاهرة بفستان شبه عار.
وأكد احملامي في بالغه ان س���ابا ارتدت فس���تانا شبه عار 
يكشف تفاصيل جسمها خالل حفل تخرج احدى املدارس، وهو 
ما يتنافى مع القيم التي تبثها وزارة التربية والتعليم، وطالب 
بإلغاء مثل هذه احلفالت التي أصبحت املدارس اخلاصة تنظمها 
مؤخرا، وذلك ملا تنتج عنه من اثارة غرائز للطلبة، خاصة انهم 

في سن املراهقة ويجب حمايتهم من مثل هذه احلفالت.
وكانت نيكول قد ش���اركت في حفل تخرج مدرس���ة طيبة 
الدولية والذي أقيم مؤخ���را في فندق موڤنبيك الهرم، وقامت 

ادارة املدرسة بتكرميها بجانب عدد آخر من الفنانني.

ناصيف يحمل سورية إلى لقب »ستار أكاديمي7«

روال سعد لـ »األنباء«: سنعود بموسم ثامن 
وليس صحيحًا أن البرنامج ذهب إلى »الحياة« المصرية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
للمرة االولى منذ انطالق »ستار 
اكادميي« يحصد مشترك سوري 
لق���ب »جنم االكادميي���ة«، حيث 
حصل املشترك السوري ناصيف 
الزيتون على لقب النجم في موسم 
البرنامج السابع بعد أن وصل الى 
املرحلة النهائية وخاض املواجهة 
األخي���رة مع املش���ترك األردني 
محمد رمضان والعراقية رحمة 
أحمد، وكانت املنتديات السورية 
واملواقع االلكترونية والصحف 
قامت بحملة واسعة عبر صفحاتها 
لدعم ناصيف وللحث للتصويت له 

بشكل مكثف، حيث نال أعلى نسبة 
من تصويت اجلمهور 65.21% مقابل 
24.08% لرحمة من العراق، و%10.71 

حملمد رمضان من األردن.
وق���د كان بانتظ���ار ناصيف 
بعد خروجه من البرامي زفة من 
احدى الفرق التراثية الس���ورية 
التي استقدمتها عائلته من موطنه، 
الزغاريد ووصل  حيث عال وقع 
النجم م���ع زمالئه في االكادميية 
واساتذته واهل االعالم الى مطعم 
»مهنا« ف���ي انطلياس وعقد لقاء 
عائليا ودردشات اعالمية مع اهل 
الصحاف���ة اللبنانيني إضافة الى 

الصحافة العربية.
وقد أعلنت رئيسة االكادميية 
روال سعد في دردشة مع »األنباء« 
عن انطالق املوسم الثامن قريبا بعد 
االتفاق مع شركة اندميول، وقالت: 
عندما أشاهد هذا اجلمهور الكبير 
من كل أنحاء العالم العربي، وعندما 
أرى أح���الم الش���باب والصبايا 
تتحق���ق، أعلن أن بعد »س���تار 
أكادميي 7«، أكيد س���يكون هناك 
»ستار أكادميي 8« في العام املقبل، 
نافية ما تناقلته وسائل االعالم من 
أخبار حول انتقال البرنامج الى 

قناة »احلياة« املصرية.

البرامي االخير  الي  وبالعودة 
فقد شاركت النجمة إليسا بثالث 
إطالالت وغنت من ألبومها اجلديد 
»لو فيي« و»سلملي عليه«، و»عا 
بالي حبيب���ي« ، و»ما عاش وال 

كان«.
وأكدت اليس���ا ل� »األنباء« ان 
ناصيف يس���تحق ان يأخذ لقب 
النجم ملا يتمتع به من صوت جيد 
وجميل، كما نف���ت األخبار التي 
تناقلتها مواقع االنترنت عن انها 
اش���ترطت على ادارة األكادميية 
أال تقف املشتركة العراقية رحمة 
الى جانبها للغن���اء على خلفية 

تقليدها لها في حصة استاذ املسرح 
ميشال جبر حيث طلب منها تقليد 
شخصيات فنية وقالت: لم أتدخل 
في موضوع من سيغني معي مع 
الطالب وتركته إلدارة األكادميية، 
ورمب���ا رحمة ال حتبن���ي فلماذا 

أجبرها على الغناء معي؟
كم���ا متنت اليس���ا ان ينتهي 
حصار غزة وان يعيش الشعب 
الفلس���طيني بكرام���ة كس���ائر 

الشعوب.
أما النجم وائل كفوري، فأطلق 
أغنية جديدة أداها ألول مرة على 
مسرح »س���تار أكادميي« حتمل 

عن���وان »ما رجعت إن���ت«، كما 
غنى »لو حبن���ا غلطة« و»حكم 

القلب«.
واعتبر كفوري ان كل االصوات 
التي وصلت الى نهائيات »ستاراك« 
هي اصوات جيدة وتستحق الفوز، 
مشيرا ل�»االنباء« ان اللقب ليس 
املهم وإمنا م���ا بعد اخلروج من 
االكادميية حيث ان املهم ان  يعمل 
االنسان على تطوير نفسه، واكد 
الفلسطيني  وائل دعمه للشعب 
في مأس���اته االخيرة، مؤكدا انه 
س���يغني له في حال وجد العمل 

املناسب.

السوري ناصيف جنم »ستاراك 7« محموال على األعناق حلظة خروجه من البرامي وفي اإلطار بعد فوزه باللقب

منة شلبي في حالة نفسية سيئة
القاهرة ـ سعيد محمود

تعيش الفنانة منة شلبي حالة 
من القل����ق والتوتر، وذلك بعد 
األزمة الصحية التي تعرض لها 
والدها، حيث قام بإجراء عملية 
جراحية بالقلب. اضطرت منة 
شلبي لقطع إجازتها التي سافرت 
خاللها لفرنسا وهولندا والعودة 
للقاهرة لتظل بج����وار والدها 
الذي تربطها ب����ه عالقة قوية. 
وقررت تأجي����ل كل ارتباطاتها 
الفنية، واالعت����ذار عن الظهور 
في البرامج حلني االطمئنان على 

صحة والدها.

عميد المعهد العالي للفنون المسرحية
د.فهد السليم

منة شلبي

)كرم دياب(عميد املعهد د.فهد السليم في حواره مع الزميل مفرح الشمري

والدراسات احلرة هل تعيدونها مرة اخرى؟
أمانة، أنا من الداعمني لفتح الدراسات احلرة مرة 
اخرى في املعهد، وقدمت دراسة شاملة بخصوص 
ه���ذا املوضوع من ضمن الدراس���ة التي قدمتها 
للجنة االختيار حتى يكون للمعهد العالي للفنون 
املس���رحية نافذة تطل على املجتمع ليس فقط 
من خالل مشاركاته في املهرجانات، وإمنا بجذب 
الراغبني في الدراسة فيه، ولكن لظروف خاصة لم 
يتسن لهم الدراسة فيه، فلذلك يلجأون للدراسات 
احلرة، وهذا االم���ر كان مطبقا عندنا، ولكن مت 
إلغ���اؤه، وإعادة فتحه اآلن بحاجة الى ترتيبات 
منها اعضاء هيئة تدريس متفرغون لتولي هذه 
العملية، خاصة ان الدراس���ات احلرة قدمت في 

السابق العديد من الدورات للمذيعني.
واملبنى اجلديد الى اين وصل؟

حاليا عند شركة عاملية انتهت 
من تصميمه، وسيتم تنفيذه في 
القريب العاجل وس���يكون في 

منطقة مشرف ان شاء اهلل.

ميزانية

وم�����اذا ع��ن قس��م 
التلفزيون؟

الالئح���ة اجلديدة 
نصت على أن يكون 
هناك قسم رابع وهو 

قس���م التلفزيون 
يضاف الى اقسام 
النقد والتمثيل 
واإلخ��������راج 
 ، يك���ور لد وا
ق�س����������م  و
التلف�زي����ون 
موج����ودة له 

املسلم ود.خالد عبداللطيف رمضان ود.مروان 
املطوع ود.يحي���ى عبدالتواب ودخيل الدخيل، 
وذلك من ب���اب »ما خاب من استش���ار« وهذه 
االستعانة تصب في املصلحة العامة للدارسني 
في املعهد الذي ينشده القاصي والداني من أبناء 

املنطقة للتعليم فيه.
آلية العمل هل ستختلف عن السابق؟

أكيد ألننا س���نعمل وف���ق الالئحة اجلديدة 
وسنطبقها باس���تثناء الباب السابع، وسيكون 
هن���اك مجلس املعهد والذي يندرج حتته عميد 
املعهد والعميد املساعد للشؤون العلمية والعميد 
املساعد لش���ؤون الطلبة واخلدمات املساندة، 
يعني عملية العمل ستكون ما فيها مركزية حتى 
رئيس القسم سيكون لديه جلان تعمل حتته، 
وأي مسؤول سيتحمل القرار اذا كان يتعارض 
مع تقرير جلنته أو املصلحة العامة، وهذا برأيي 

قمة الدميوقراطية.

MFA شهادات الـ

وماذا عن شهادات ال� MFA؟
من خالل مقابلتي مع جلنة االختيار ملنصب 
العمادة قدمت ألعضاء اللجنة دراسة مستقبلية 
بخصوص الشهادات، وبإذن اهلل سأطبق هذه 
الدراس���ة في الفترة املقبلة، خاصة ان اعضاء 
اللجنة أبدوا ارتياحهم ملا طرحته ألنني متعايش 
مع هذه املشكلة منذ فترة طويلة، وهناك من جلأ 
للقضاء إلثب���ات حقه، وخالل الفترة املقبلة إن 
شاء اهلل ستكون هناك حلول جذرية من خالل 

الالئحة اجلديدة.
ومن سيكون رئيس قس��م التمثيل واالخراج، 

خاصة بعد ان تسلمت عمادة املعهد؟
س���يعلن عنه وعن باقي رؤساء االقسام مع 
بداية العام الدراسي املقبل وسيكونون باالصالة 

وليس بالتكليف.


