
الفنية الخميس
15  يوليو  2010

مطربة حت���اول انها تعود 22
الغنائية بقوة بعدما  للساحة 
حرق����ت صورته������ا چ��دام 
جمهورها ألنها صورت كليب 
كانت فك��رت���ه جريئ�ة وايد.. 

اهلل كرمي!

ممثلة كانت »عايشة« على 
ان���ه املنتج���ن ينادونها  أمل 
بأعمالهم الدرامية بس كشتوا 
فيها ألنها ما عندها تنويع بأداء 
أدوارها مث����ل ما يقول����ون.. 

اهلل يعينچ!

عودة تنويع
مساعدة مخرج شايفة نفسها 
حيل على فريق عملها وتس���ّلم 
عليهم بنفس شينة واملصيبة انه 
املخرج واقف معاها بشكل غير 
طبيعي.. من تواضع هلل رفعه 

واهلل يرحم أيام زمان!

تعامل

)قاسم باشا(فريق عمل مسرحية »حسان واألميرة أشجان« ياسر العماري

محمود شكري 

عبداهلل العتيبي

الراحل رامي الشمالي  سلطان بن راشد عبدالعزيز الظفيري

جانب من البروڤات

باكورة أعمال »كالسيكال« ويشارك فيها نخبة من نجوم مسرح الطفل

»حسان« يبحث عن »األميرة أشجان« في »الزهراء«

عبدالحميد الخطيب
في إطار سعيهم لتقدمي مسرح 
طفل هادف بدأ فريق مس����رحية 
»حسان واألميرة أشجان« باكورة 
أعمال شركة »كالسيكال« لإلنتاج 
الفني، بروڤاتهم استعدادا لتقدميها 
خالل فت����رة عيد الفط����ر املبارك 
مبركز تنمية املجتمع في منطقة 
الزهراء بجنوب السرة، مؤكدين ان 
املسرح أداة تربوية مهمة للطفل، 
ومن خالله يتم صقل شخصيته 
وتعريفه باملبادئ والقيم األساسية 

في املجتمع.
»األنباء« تواجدت أثناء بروڤات 
املسرحية، وكان لنا هذه اللقاءات: 
بداية حتدث منتج املسرحية ياسر 
العماري قائال: لقد مت االس����تعداد 
للمس����رحية بشكل جيد واضعن 
نصب أعينن����ا تقدمي عمل تربوي 
هادف نعود من خالله مسرح الطفل 

الى سابق عهده.
وأضاف: بدأنا بروڤات »حسان 
واألميرة أشجان« مبكرا حتى نعطي 
العمل حقه وهي من بطولة مجموعة 
متميزة من النجوم منهم: ندى فاضل 

ونواف القطان وعبدالعزيز اسود 
وصمود وعبداهلل مال اهلل ومشاعل 
وآخرين ويتصدى إلخراجها منصور 
حسن املنصور ومن تأليف املبدع 
كاظ����م الزامل، وكلم����ات االغاني 
للشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ومن 
احلان محمد الشطي، ملمحا الى ان 
بدايته كانت في مسرح الطفل من 
خالل مشاركته مع الفنان القدير 
منصور املنصور والكاتبة عواطف 
البدر، ومتمنيا ان يقدم مسرحية 
تضاهي في جودتها االعمال الكبيرة 
في مس����رح الطفل مثل »السندباد 
البحري« و»البس����اط السحري« 

وغيرهما.

قصة لطيفة

من جانبه، قال مخرج املسرحية 
منصور حس����ن املنصور: مسرح 
الطفل يحتاج الى حذر شديد من 
املخ����رج واملؤلف واملمث����ل، ألننا 
نواجه شريحة في مرحلة تعلم، 
فمن خالله نربي االجيال ونقدم قيما 
مالئمة للمجتمع وعاداته وتقاليده، 
مشيرا الى أن مؤلف املسرحية كاظم 

الزامل كتب قصة لطيفة محترمة 
بها قيم وطنية وتربوية وحتكي 
عن العص����ور البغدادية واألجواء 

التراثية.
وأوضح ان »حس����ان واألميرة 
أشجان« تتكون من فصلن وتختلف 
في أجوائها عن مسرحيات الطفل 
التي قدمها في السابق، خصوصا 
انها تعتمد على االغاني احللوة التي 
يفهمها الكل وتتناس����ب مع أعمار 
االطفال، وقال: أنا متأكد ان االغاني 
واالستعراضات ستنال إعجاب الكبار 

ايضا.
واستطرد: الديكورات مت توظيفها 
بشكل حلو واألزياء وحركة املمثلن 
تناس����ب أحداث القصة، مؤكدا ان 
جميع فريق املسرحية تواعدوا ان 
يقدموا عمال مسرحيا للطفل يرجعنا 
ل� »البساط السحري« و»السندباد 

البحري«.
أما بطل املسرحية نواف القطان 
فأكد ان »حسان واألميرة أشجان« 
هي خامس عمل مس����رحي موجه 
للطفل يشارك به وقصتها حتكي عن 
صراع اخلير والشر، حيث يجسد 

فيها دور حسان الفقير الذي يحب 
االميرة اجلميلة ويحاول ان يتزوجها 

لكنه يواجه مشكالت كثيرة.
وتابع قائال: لدي قناعة ان تكوين 
شخصية الطفل من خالل الفن هو 
شيئ مهم، فالطفل ال يجامل ومن 
خالل االعمال املسرحية الهادفة يتم 
صقل شخصيته وتعريفه باملبادئ 
والقيم االساس����ية ف����ي املجتمع، 

وأحتدى من يقول ان مسرح الطفل 
سهل، خصوصا ان االجيال اختلفت 

عن السابق وباتت أكثر وعيا.
وزاد: أراهن على جناح املسرحية، 
السيما ان العمل مكتوب بشكل رائع 
وفريق العمل متجانس، واملسرح 
الذي س����نعرض عليه في الزهراء 
مجهز بالكامل، معبرا عن سعادته 
مبش����اركته في عمل مسرحي مع 

املنتج ياس����ر العم����اري واملخرج 
منصور حسن املنصور.

بدورها قالت ندى فاضل: هذه 
اول جترب����ة لي في املس����رح وقد 
سعدت جدا بها ألنها موجهة للطفل، 
باالضافة الى »كاست« العمل الذين 
شرفت بالعمل معهم وهم لهم باعهم 
في هذا املجال وأمتنى ان أكون على 
قدر املسؤولية، خصوصا ان الشركة 
املنتجة وفرت جميع سبل الراحة 
لي وللجميع وهذه فرصة ألكون 

واحدة منهم.
وأضافت: ان����أ امرأة قدرية وال 
استعد لالشياء التي أقوم بها، لذلك 
سأكون على طبيعتي فوق خشبة 
املسرح، السيما ان االطفال اذا أحبوا 
شيئا يكون بصدق ألنهم ال يعرفون 
الكذب، وإذا ضحكوا كان ذلك من 
القلب، مشيرة الى انها جتسد دور 
االميرة اشجان التي تقع في حب احد 
افراد الشعب وهو حسان ويعترض 

حبهما الكثير من العقبات.
أما عبدالعزيز اسود فقال: هذه 
جتربتي الرابعة في مسرح الطفل 
وأجسد فيها دور الوزير الذي يعارض 

حب حسان واالميرة اشجان، ملمحا 
الى ان اجواء املسرحية رائعة جدا، 
ومتمنيا ان تنال اعجاب الناس عند 

عرضها في عيد الفطر املبارك.
بينما عبرت صمود عن سعادتها 
باملشاركة مع نخبة من جنوم مسرح 
الطفل مؤكدة حبها لهذا املسرح الذي 
يقدم قيمة ومضمونا، وقالت: دوري 
هو اخت حسان البنت الطيبة التي 
حت����ب كل الناس وتقف الى جوار 
اخيها االنسان البسيط الذي يواجه 

املشكالت نتيجة حبه لالميرة.

توليفة متوازنة

م����ن جهته، قال عب����داهلل مال 
اهلل: رغم إصابتي سأش����ارك في 
املسرحية، خصوصا ان فريق العمل 
رائع وقد شجعني أكثر للمشاركة 
هذا العام وجود زميلتي ببرنامج 
»نادي االبطال« مشاعل، اعتقد اننا 
سننجح مع هذه التوليفة املتوازنة 
من النج����وم، خصوصًا ان جميع 
املشاركن في املس����رحية يثقون 
في أنفس����هم وإمكاناتهم، ودوري 
هو مساعد الوزير الذي يتصرف 

دائما بصورة خاطئة مما يوقعه في 
املشكالت. أما مشاعل فقالت: ال اخفي 
سعادتي مبشاركة هذه الكوكبة من 
النجوم في اول مشاركة مسرحية 
لي، السيما ان املسرحية هادفة وبها 
جانب تثقيفي مهم للطفل، وأمتنى 
ان أكون عند حسن ظنهم من خالل 
جتسيدي لشخصية ريحانة جارية 

االميرة وهو دور حلو قصير.
وفي اخلتام قال عماد العكاري: 
أجسد شخصية ملك بنته مريضة 
وهو ع����ادل ودمه خفيف والناس 

حتبه وهو يحبهم وال يظلم أبدا.
اجلدي����ر بالذكر ان مس����رحية 
»حسان واألميرة أشجان« من انتاج 
شركة »كالسيكال« لالنتاج الفني 
لصاحبها ياسر العماري ويتصدى 
إلخراجها منصور حسن املنصور 
ومن تأليف كاظم الزامل وبطولة: 
نواف القطان، ندي فاضل، عبدالعزيز 
اسود، صمود، مشاعل، عبداهلل مال 
اهلل وآخرين، وس����تعرض خالل 
عيد الفطر املبارك في مركز تنمية 
املجتمع مبنطقة الزهراء في جنوب 

السرة.

في لقاء مع عبدالعزيز وسلطان في »رايكم شباب« 

سعيد بعودة المسلسالت التراثية للشاشة الكويتية

مو هذا العشم يا طالب »ستار أكاديمي« 

العتيبي »مساعد ربان« طيب في »بن حارب«
مفرح الشمري

انتهى الفنان عبداهلل العتيبي من تصوير مش����اهده في املسلسل 
التراثي »الس����ندباد بن حارب« الذي كتبه البحريني خليفة العريفي 
ويتصدى الخراجه املخضرم غافل فاضل وس����يعرض حصريا على 
شاش����ة القناة االولى والفضائية الكويتية في ش����هر رمضان املقبل، 
واكد العتيبي ل� »األنباء« انه سيجسد في املسلسل شخصية »مساعد 
الربان« وهي شخصية طيبة حتاول مساعدة اجلميع للوصول الى بر 
األمان رغم املشاكل التي يتعرضون لها في البحر، معبرا عن سعادته 
للمشاركة في املسلسل التراثي مع املنتج منقذ السريع واملخرج غافل 
فاضل خاصة ان املسلسل يتحدث عن القيم املدفونة بتراثنا اخلليجي 
والعربي. واضاف: العودة الى املسلس����الت التراثية دليل واضح ان 
املشاهد تواق ملثل هذه االعمال الهادفة والتي من خاللها نحافظ على 
تاريخنا من االندثار في ظل ما يقدم حاليا من اعمال بعيدة عن عاداتنا 
وتقاليدنا التي تربينا عليها. واشار العتيبي الى ان مشاركته في العمل 
تعتبر مبثابة اضافة ملشواره الفني ملمحا الى انه شارك في السابق 
بأعمال مع املنتج منقذ السريع تناقش العديد من القضايا االجتماعية 

واالنسانية القت استحسانا عند عرضها على الشاشة اخلليجية.
ومتنى ان يجد مسلس����ل »الس����ندباد بن حارب« مكانة في قلوب 
املش����اهدين عندما يعرض على الشاش����ة الكويتية في شهر رمضان 

خاصة انه يجمع نخبة مميزة من النجوم في الساحة الفنية.
يذك����ر ان الفنان عبداهلل العتيبي يش����ارك في مسلس����ل »حيتان 
وذئاب« تأليف حمد بدر وانتاج باس����م عبداالمير واخراج ش����عالن 
الدباس حيث يجسد فيه دور تاجر »نذل« هوايته جمع االموال ومن 
املنتظر عرضه في وقت الحق على شاش����ات القنوات الفضائية وهو 

من انتاج قناة الراي.

خالد السويدان 
في لقاء خاص في إحدى حلقات برنامج »رايكم شباب« على قناة 
»الراي« والذي يعتبر من ابرز البرامج الشبابية على مستوى الوطن 
العربي، ظهر طالبا »ستار أكادميي 7« الكويتي عبدالعزيز الظفيري 
والسعودي سلطان بن راشد في البرنامج بعد فترة تقل عن أسبوع 
م���ن وفاة زميلهم اللبناني رامي الش���مالي وإصابة زميلهم املصري 

محمود شكري وتواجده في املستشفى في حالة حرجة جدا.

وعلى الرغم من حتدثهما عن احلادث ومشاركتهما لعائلتي زميليهما 
األحزان، اال ان ظهورهما على الشاش���ة والتحدث عن األمور الفنية، 
خاصة في هذا الوقت، لم يكن من العشم فيهما، فهما عيال اخلليج، 
ألن هذه األوقات يتراج���ع املرء فيها ويحاول ان يكون حذرا في كل 

كلمة يقولها أو مقابلة يجريها.
ومن حرصنا على مصلحتهما نوجه لهما هذا االنتقاد الذي نحاول 
من خالله ان جنعلهما في أفضل صورة لكل املشاهدين واملتابعن.

نواف القطان مع عبدالعزيز أسود وعماد العكاري وابتسامة لعدسة »األنباء«


