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مدي����ر انتاج قاعد يس����بب 
مشاكل بني الفنانني املشاركني في 
البرنامج اللي قاعد يشرف عليه 
فطلبوا من املنتج استبعاده النه 
غير »صالح« في إدارة االنتاج.. 

تستاهل!

ممثل���ة كان عندها »أمل« 
مبشاركة أحد املنتجني في عمله 
اليديد بعدما ساعدته في اجنازه 
بس أمله���ا خاب النه هاملنتج 
كشت فيها واستعان بصاحبتها 

الكومبارس.. اهلل يعينچ!

استبعاد مساعدة
املنتج أبوباروكة بعدما شبع 
قام يستغل طيبة بعض الفنانني 
الشباب بأنهم يشتغلون معاه 
بنصف أجرهم اللي ياخذونه في 
أعمالهم التلفزيونية واملسرحية.. 

اهلل يرحم أيام زمان!

استغالل

)أسامة البطراوي( جانب من احلضور 

مديرة إدارة املسرح كاملة العيادد.نادر القنة

أحمد الفيشاوي

..هدى في أحد كليباتها الغنائية

فرقة »أنانا« السورية

هدى حداد

إيناس الدغيدي

القنة في ورشة »فن الكتابة المسرحية«: ال أعدكم بالمعجزات
مفرح الشمري

افتتحت مساء امس االول في قاعة الندوات مبسرح الدسمة 
ورشة »فن الكتابة املسرحية« التي تنظمها ادارة املسرح باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ضم���ن أنشطة مهرجان »صيف 
ثقافي 5« بحضور مديرة ادارة املسرح كاملة العياد ومشرف 
الورشة د.نادر القنة ومساعديه وليد الشرف وجمال الشايجي 
وعدد من املهتمني بش����ؤون الكتابة املسرحية، باالضافة الى 

املنتسبني لهذه الورشة التي تستمر حتى 21 اجلاري.
بدأ حفل افتتاح الورش����ة بكلمة ترحيبية من العياد أكدت 
فيها ان الورشة تأتي من منطلق اميان املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بضرورة تأس����يس جي����ل جديد من الكتاب 
املس����رحيني الكويتيني وربطهم بالثقافة املس����رحية العلمية 
ف����ي مجال حرفية الكتابة من خالل دعم األمني العام للمجلس 

الوطني للثقافة بدر الرفاعي.
وأضافت ان الورش����ة تتطلع الى دعم امكانيات املوهوبني 
في تقنية الكتابة من اصحاب احملاوالت املبكرة، والكشف عن 
الطاق����ات االدبية ذات النزعة الكتابية لس����د النقص املوجود 
في احلركة املس����رحية الكويتية التي تعاني منذ ما يزيد على 
عقدين من الزمان من تعث����ر واضح في ميالد جيل جديد من 

الكتاب املسرحيني.
من جهته، قال مشرف ورشة »فن الكتابة املسرحية« د.نادر 
القنة ان املجلس الوطني بصفته املؤسسة الثقافية الرئيسية 
في الدولة وضع يده بش����كل مباش����ر في عمق قضية تكوين 
الكاتب املس����رحي بالديرة تكوينا علميا ومنهجيا ومختبريا، 
وذلك من خالل تنظيمه ورشة لفن الكتابة املسرحية اميانا منه 
بأهمية هذه الورش في صقل وإعداد املواهب الكتابية الواعدة، 
خاصة بعد أن حققت دورات ورشية مماثلة في حقلي »فن اعداد 
املمثل« و»الس����ينوغرافيا« الكثير من النجاح وأفرزت ثمارها 

بشكل نافع وناجح على أرض الواقع.
وأضاف: الورش����ة كانت ضرورية خاصة بعد ان ملسنا عن 
كثب طوال الس����نوات املاضية عبر مهرجان الكويت املسرحي 
نتائج غير مرضية بالنسبة ملسار الكتابة النصية املسرحية، 
وفي مقدمتها الغياب الواضح لوالدة اس����ماء كتابية مسرحية 
واع����دة، مما أدى في بعض الدورات الى حجب جائزة التأليف 
املس����رحي خاصة، وقد حملت توصيات جل����ان التحكيم في 
مهرجان الكويت املس����رحي نداء الى أصحاب القرار بضرورة 
عقد ورش تخصصية لتعليم وتدريب املوهوبني حرفية الكتابة 

املسرحية.
واختتم القنة حديثة قائال: ال أعدكم باملعجزات ولكن أعدكم 
باإلخالص والوفاء والعطاء، ش����اكرا ملن حملني ش����رف هذه 
املسؤولية، وأسأل املولى عز وجل ان يعينني على حمل هذه 

االمانة العلمية املعرفية.

ضمن مهرجان »صيف ثقافي 5« وبحضور كاملة العياد

القبض على الفيشاوي في أمستردام 
بسبب تشابه اسمه مع إرهابي خطير

القاهرة ـ سعيد محمود
محنة صعبة تلك التي عاش���ها الفنان أحمد 
الفيشاوي في مطار امستردام أثناء زيارته مع 
وفد من الفنانني للمشاركة في الدورة العاشرة 
ملهرجان روتردام حني فوجئ بأفراد أمن املطار 
يستوقفونه ويسألونه عن سبب زيارته ومدتها 

ومكان اقامته وسبب توجهه الى املانيا.
م���ن جانبه حاول الفيش���اوي إقناعهم بانه 
ممثل مصري وحضر للمش���اركة في املهرجان 
وقضى حوالي ربع ساعة في مكتب األمن حتت 

سيل من االسئلة واالستفسارات حضرتها معه 
الفنانتان انتصار ويسرا اللوزي واملخرجة كاملة 

ابوزكري.
وفي النهاية اكتشف ان املشكلة جاءت بسبب 
تشابه اسمه الثالثي مع ارهابي خطير اسمه احمد 
محمد فاروق ورغم جناحه ف���ي إثبات براءته 
اال انهم أصروا على تفتيش حقيبته تفتيش���ا 
دقيقا وس���ط ابتسامات الفيشاوي الذي أصبح 
املوقف بالنس���بة له عاديا بعد ان تكرر معه 5 

مرات حتى اآلن.

»أنانا« السورية تخطف 
قلوب الجماهير في أميركا

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
أكدت اإلعالمية ليلى احلسيني مقدمة كل من برنامج »راديو بلدي« 
و»صباح اخلير يا متشيغن« واللذين يعتبران من أشهر البرامج اإلذاعية 
بالواليات املتحدة األميركية أن زيارة فرقه »أنانا« الس���ورية كان لها 
اثر كبير على احلشود الهائلة من اجلماهير العربية واألميركية على 
حد سواء، حيث بدأت الفرقة استعراضاتها على مسرح »ماكس فيشر« 
في مدينة »ديترويت« بالواليات املتحدة األميركية، وكانت إشارة بداية 
العرض عبارة عن رنني األجراس وإشارات ضوئية خافتة، وما ان بدأ 
العرض حتى أذهلت الفرقة االس���تعراضية احلضور بجمال االحلان 
وروعة الصورة املوس���يقية واالس���تعراض الذي طاف باجلميع في 
رحلة الى اعماق االسطورة كما كان لألزياء الفريدة وقصصهم املثيرة 

واملشوقة بالغ األثر في نفوس من حضروا ملشاهدة العرض.
وأضافت احلسيني أن احتفالية املتحف العربي - األميركي هذا العام 
كانت األكثر جناحا حتى اآلن، فقد جنحت في جذب حشد كبير ومتنوع 
ملشاهدة الثقافة العربية واحلديثة معا، فمع كل لوحة استعراضية أدرك 
جميع احلاضري���ن ان هناك عمال دؤوبا وإصرارا على االبداع ورغبة 
عارمة لدى كل من شارك في العمل بأن يترك العرض أثرا ال يزول مع 

الزمن، وأن يتحول الى واقع تنتزعه الفرق املنافسة.
وأضافت اإلعالمية ليلى احلس���يني أن أكثر ما استرعى انتباهها 
هو كيف تس���نى لهم ان يصلوا االسطورة والتاريخ بالواقع العربي 
في سالس���ة موس���يقية ولوحة راقصة طافت الوطن العربي بأشهر 
األحلان س���واء من قطر او الش���ام ثم مصر واخللي���ج وكذلك اليمن 

واملغرب العربي.

سيرين: رفضت العمل مع الدغيدي 
حتى ال أقدم عماًل أخجل منه

عبدالنور الس���ينمائية كان فيلم »املسافر« 
للمخرج أحمد ماهر، وش���اركها في بطولته 
الفنان العاملي عمر الشريف وشريف رمزي 

وخالد النبوي.

القاهرة ـ سعيد محمود
كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور 
أنها بدأت التمثيل منذ 10 سنوات، وأن السبب 
وراء تأخر ش���هرتها في مصر يعود إلى عدم 

توافر عمل يشجعها على املشاركة فيه.
وأضافت قائلة: املخرجة إيناس الدغيدي 
عرضت علي املشاركة في فيلمها »الباحثات 
عن احلرية«، ال���ذي قدمته عام 2004، لكني 
رفضت، ألنني ال أحب أن أقدم عمال أخجل منه 

مستقبال، حسب صحيفة »الفجر«.
وزادت: ال أختار أدواري على أساس جتاري، 
وما يهمني في املقام األول ما أقدمه، وهذا سبب 
قلة أعمالي، وعندما أختار أدواري يكون أهم 
ما أبحث عنه هو م���ا يقدمه الدور، وطريقة 
كتابته، وهو ما شجعني على قبول مسلسل 
»سارة«، أول مسلس���ل لبناني يعرض على 

قناة مصرية.
وأوضحت أنها تفكر في شراء منزل مبصر 
لإلقامة به، خاصة ان اجلمهور املصري يعتبرها 
متيمة احلظ في معظم األعمال التي شاركت 

فيها.
وعن مشروع مسلسل »ألف ملبي وملبي« 
الذي تردد كالم كثير حول مشاركتها فيه قالت: 
لألسف املش���روع توقف متاما، ومت تأجيله 
ألجل غير مسمى. يذكر ان آخر أعمال سيرين 

هدى حداد: ليتني أصل إلى شهرة الشحرورة صباح

اكثر ان يقال عني مهضومة.
ما الذي ال ميكن ان تتضمنه كليباتك؟

كل ما يسيء الى عني املشاهد، في النهاية 
نحن ندخل بيوت الناس بكليباتنا، االمر الذي 
يحتم علينا ان نحترم هذه البيوت السيما 

ان هناك اوالدا يشاهدون التلفزيون.
كم جتدين مجال الفن صعبا؟

ال شك أنه صعب جدا وبقدر ما فيه ورود 
فيه اشواك وكلما تقدم الفنان في مشواره 
شعر بان االشواك هي في ازدياد والسيما 

احملاربات التي يتعرض لها.
اين تكم��ن ف��ي الدرجة االول��ى حالوة 

الفن؟
في محبة الناس لنا وكيف نصبح مثال 

أعلى لبعضهم.

افرحن���ي الن الفنانات الثالث جنمات في 
الغناء.

وماذا لو شبهت بهن اليوم؟
ازعل بينما في بداياتي لم اكن افعل الني 

كنت افتقر الى الهوية الفنية اخلاصة.
الى جنومية اي فنانة حتبني ان تصلي؟

امتنى ان اصل الى شهرة الفنانة الكبيرة 
الشحرورة صباح وجنوميتها، ليتني أصل، 

هذا حلم.
هل سبق ان التقيت بها؟

التقي���ت بها واحبها كثي���را وادعو لها 
بطول العمر، وان مين اهلل عليها بالشفاء 

بعد العارض الصحي الذي ألم بها.
يعنيك ان يقال عنك مثيرة؟

ال، ال يعنيني وليس هذا هدفي، يعنيني 

بيروت ـ بولين فاضل
لم تشأ هدى حداد سلوك الطريق الذي 
يسلكه عادة اكثر الفنانني كي يعرفوا اول 
معالم الشهرة واالنتشار، مبعنى انها لم 
تتخرج في اي من برامج الهواة ولم تفكر في 
خوض هذه التجربة كي تضع نفسها على 
سكة الغناء بل فضلت ان تعمل مبفردها.

هدى وبعد فترة ليس���ت بقليلة على 
انطالقه���ا له���ا محبوها الذي���ن يقدرون 
نظافة خطها وبحثها عن اعمال لها قيمتها 
الفني���ة، »األنباء« التقت هدى حداد، فإلى 

التفاصيل:
هل تتأثرين عادة مبا تكتبه الصحافة؟

ال،لست من النوع الذي يحبط او يتأثر 
واالقالم التي اعرف سلفا انها ليست صادقة 
احاول ان اجتنبها وحتى ال اضيع وقتي في 
قراءة ما تكتبه، لكل شخص رأيه وردي هو 
دائما من خالل تقدميي املزيد من االعمال 

اجلميلة.
كم انت من النوع املتشبث برأيه؟

ال، لست متشبثة برأيي وال اقول دائما 
ان رأيي هو الصائب بل اصغي الى اآلخرين 

وفي النهاية اقرر.
ه��ل يرافقك اخلوف في كل مرة تطرحني 

عمال جديدا؟
هناك دائما خوف وقبل ان اطرح اغنية 
جديدة اشعر بقلق كبير، فكيف احلال اذا 
كانت مضت سبعة اشهر على عدم تقدميي 
عمال جديدا كما حدث مع اغنية »قول تاني« 
الع���ام املاضي، في كل مرة ينجح لي عمل 
تتضاعف مس���ؤوليتي واالختيار يصير 
اصع���ب خصوصا ان االش���خاص الذين 

يحبونني ينتظرون جديدي.
ما اكثر ما يفرحك من تعليقات الناس؟

يفرحني ان يقال لي صوتك جميل وناعم 
ويشبه شخصيتك.

هل من فنانات شبهت بهن في بداياتك؟
في بداياتي هناك من شبهني بنانسي 
عجرم وجنوى كرم وديانا حداد وهذا االمر 

ترى أشواك الفن بقدر وروده


