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نجوم المسرحية: »حسان واألميرة أشجان«.. 
رسالة تربوية ولوحات استعراضية تناسب فكر الطفل

ُتعرض على مسرح تنمية المجتمع في منطقة الزهراء بجنوب السرة فترة العيد

يعني ما راح تردين لها؟
ال، لكن انتظروني قريبا على شاشة قناة كويتية.

قناة شنو؟
م����ا اقدر اصرح فيه����ا احلني لكن بعد امت����ام االتفاق راح 

تعرفون.
صچ لچ مالحظات على »سكوب« و»اجلرس«؟

امكاناتهم����ا محدودة جدا وانا اش����تغلت فيهما وفق هذه 
االمكانات واحلمد هلل استطعت حتقيق جناح جيد جدا.

نورة: ندى يقولون انچ داخلة الفن من اجل املادة؟
ندى: أي ممثل داخل الفن علش����ان امل����ادة حتى الفنانني 
الكبار يهمهم هذا اجلانب ومو عيب النه بالنهاية شغل والبد 

ان يكون له مقابل.
يقولون انچ أردنية صج؟

وايد ناس يقولون اني أردنية لكن انا لبنانية ويشرفني 
ان احمل جنسية كل الدول العربية.

صفية مهدي: ياسر عندك أعمال يديدة بعد العيد.
عندي أكثر من مسلسل لكن للحني ما اتفقت معاهم.

انت شاركت في »احلب اللي كان«؟
اي، ولقد تشرفت بالعمل في هذا املسلسل مع ابناء املنصور 
واملنتج رزاق املوس����وي وهو عمل اعادنا الى الرومانس����ية 
املفقودة في اعمالنا الدرامية حاليا ويحظى بنسبة مشاهدة 
جيدة على شاشة تلفزيون الكويت رغم الزحام الشديد العمال 

رمضان الدرامية وفي النهاية اجليد يفرض نفسه. 
منال:شخبارك عبدالعزيز راح تكمل »رايكم شباب«؟

عبد العزبز: أكيد بعد العيد راح نعود بشكل يديد وقضايا 
مهمة متس فئة الشباب.

هذه أول جتربة لك مبسرح الطفل؟
ال، هذه رابع مسرحية وسعيد باملشاركة مع »كالسيكال« 
ومع هذه التوليفة من النجوم، خصوصا ان جميع املشاركني 
في املسرحية يثقون في أنفسهم وإمكاناتهم، فاجواء البروڤات 
رائعة جدا واملسرحية فيها هدف ومضمون ونقدم من خاللها 

رسالة تربوية للطفل وامتنى ان تنال اعجابكم.
وشنو دورك باملسرحية؟

كالعادة الشرير اللي ما عنده والء الحد واللي يحاول قلب 
احلكم والوقوف امام حب حسان واألميرة اشجان.

ويحاول ع����الج ابنته من املرض الذي الم بها، اما عبدالعزيز 
اس����ود فيلعب دور الوزير اخلائن للمل����ك الذي يقلب نظام 
احلكم، ومش����اعل تلعب دور اجلارية ريحانة كامتة أس����رار 
األميرة، ويجسد عبداهلل مال اهلل دور الوزير عاصي، وجنم 
»ستار اكادميي« السعودي سلطان راشد يلعب دور الطبيب، 
وتعاونا مع الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة الذي كتب كلمات 
املس����رحية وكذلك األحلان والتوزيع حملمد الشطي والقصة 
من تأليف الكاتب القدير كاظم الزامل صاحب األعمال القوية 

في مسرح الطفل.
غير االبطال شنو اليديد في املسرحية؟

سيفاجأ اجلمهور بتنوع اللوحات املسرحية التي صاغها 
املخرج منصور حسني املنصور برؤية رائعة وانتظرو مفاجآتنا 

أثناء عرض املسرحية بالعيد. 
أنت بدايتك مبسرح الطفل؟

بالفعل من خالل شركة البدر لإلنتاج الفني للكاتبة عواطف 
البدر والفنان القدير منصور املنصور وشاركت في مسرحيات 

»العفريت« و»السندريال« و»اإلنسان اآللي« وغيرها.
خالد: شخبارج ندى؟ ابي اعرف ليش وقفتي من »سكوب«؟

ندى: الني مش مرتاحة معاهم.
لكن ليش اخترتي التقدمي عليها؟ 

النها جريئة واعتقد انني حققت جناحا من خاللها.

عليها في النهاية.
محمد: ياس��ر العماري كلمنا عن مسرحية »حسان واألميرة 

اشجان«؟
ياس����ر: هي عمل استعراضي هادف وباكورة إنتاج شركة 
كالس����يكال لإلنتاج الفني وقد راعينا فيها ان تكون متكاملة 
وحتمل رس����الة وطنية وتربوية تناسب فكر الطفل ونرغب 
من خاللها في ان نعيد مس����رح الطفل الى ايام مس����رحيات 
»السندباد البحري« و»البساط السحري« وغيرهما، واعتقد 
انني بعد فترة خبرة جتاوزت 20 عاما في مسرح الطفل ومن 
خالل »كالس����يكال« نعمل وفق خطة مرسومة ولدينا بعض 
التجهيزات في مس����رح تنمية املجتم����ع مبنطقة الزهراء في 
جنوب السرة وهو مكان مناسب ووايد حلو وبه امكانات ليست 
موجودة في مس����ارح اخرى، وقد راعينا في هذه التجهيزات 
ان يكون اجلمهور مرتاحا واشكر مديرة تنمية املجتمع سناء 
اخلرقاوي التي لم تقصر معنا ووفرت كل شي ليخرج العمل 

على أفضل ما يكون.
منو معاكم في املسرحية؟

معانا نواف القطان في دور »حس����ان« وهو ش����اب يعمل 
بستانيا فقيرا، وندى فاضل التي تقدم شخصية األميرة التي 
متر بأزمة فيحزن بس����ببها سكان املدينة، وأيضا معانا عماد 
العكاري ويجسد ش����خصية امللك الطيب الذي يحبه شعبه 

عبدالحميد الخطيب
من خالل قصة عمل مسرحي متكاملة األركان تبدأ حكاية 
»حس����ان واألميرة اشجان« أول أيام عيد الفطر السعيد على 
مس����رح تنمية املجتمع مبنطقة الزهراء في جنوب الس����رة 
من خالل عرض ه����ادف لألطفال يتطرق الى جوانب وطنية 
وتربوية مهمة معتمدا على خبرة وموهبة نخبة من أملع النجوم 
لتعيدنا الى زمن مس����رح الطف����ل اجلميل، هذا ما أكده أبطال 
املس����رحية الذين حلوا ضيوفا على »الو األنباء« ليتواصلوا 
مع جمهورهم ويتحدثوا عن تفاصيل املس����رحية وأدوارهم 
واملفاجآت التي جهزوها جلمهورهم فترة عيد الفطر السعيد.. 

فإلى التفاصيل:
رمي: هال ندى شخبارج؟ انا أموت عليچ وايد وايد.

ندى: بخير اهلل يسلمچ رمي ومشكورة على كالمچ احللو.
هذي أول جتربة لچ في مسرح الطفل؟

بالفع����ل وأنا س����عيدة بها جدا خصوصا انها مع ش����ركة 
»كالس����يكال« التي وفرت كل سبل الراحة لي ولفريق العمل 

حتى نقدم عرضا مسرحيا راقيا يعجبكم في فترة العيد.
م��ا خفتي م��ن ان بدايتچ باملس��رح تكون من خالل مس��رح 

الطفل؟
أكيد الن الطفل ما يعرف يكذب ومشاعره صادقة وانا اعتبر 
مسرح الطفل خطرا جدا ألنه ليس من السهل ان نقنع الطفل 

وجنعله يحبنا وهي جتربة مهمة لي. 
لكن شنو اليديد في مسرحية »حسان واألميرة اشجان«؟

املجموعة املش����اركة فيها كلهم إعالميون ولهم جمهورهم 
الذي يحبهم، كذلك فكرة املس����رحية الرائع����ة والتي حتمل 
جانب����ا وطنيا وتربويا وهذا ما يحتاجه الطفل باإلضافة الى 
أجواء اإلبهار البصري التي وظفت بطريقة سليمة مع احداث 

املسرحية.
يبدو انچ مستعدة للمسرحية؟

انأ امرأة قدرية واترك األمور لرب العاملني، لذلك س����أكون 
على طبيعتي فوق خش����بة املسرح، وأمتنى ان ينال العرض 

اعجابكم.
وشنو دورچ باملسرحية؟

األميرة اش����جان التي تعاني من مرض احلب بسبب حبها 
للمزارع الفقير حسان وتقع لهما العديد من املشكالت يتغلبان 

ياسر العماري: وّفرنا أفضل التجهيزات في المسرح لضمان راحة الجمهور

ندى فاضل: مسرح الطفل خطر جدًا و»حسان واألميرة أشجان« تجربة مهمة لي

عبدالعزيز أسود: جميع المشاركين في المسرحية يثقون بأنفسهم وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور

القطان: المسرحية مكتملة العناصر 
وأراهن على نجاحها في العيد

ف���ي اتصال هاتفي م���ن املذيع نواف القط���ان املتواجد حاليا في 
السعودية لتقدمي برنامج »الهداف« على قناة الشباب السعودية عبر 
فيه عن س���عادته باملشاركة في مسرحية »حسان واألميرة اشجان« 
موجها شكره لشركة كالسيكال ولزمالئه املشاركني في العمل والذين 
وفروا له الوقت لعمل البروڤات قبل سفره الى السعودية وقال: اجمل 
ما في املسرحية انها تلم ش���مل االسرة بعكس الفترة السابقة التي 
قدمت فيها اعماال للطفل ليس���ت باملستوى املطلوب مشددا على ان 
مس���رحية »حسان واألميرة أشجان« مكتملة العناصر ويراهن على 
جناحها خصوصا انها تضم نخبة من النجوم لهم جمهورهم الكبير 
في كل مكان، كما ان قصتها مكتوبة بش���كل محترف، واملسرح الذي 

ستعرض عليه في الزهراء مجهز بالكامل.
وتابع: املسرحية تقدم قيمة معلومة وابهار بصري جميل ودوري فيها 
هو حسان املزارع البسيط الذي يقع في حب األميرة اشجان ويواجهان 

معوقات كثيرة يتغلبان عليها وينتصر اخلير على الشر.

مقدمة برامج امنيتها 
انه���ا تس���وي تنحيف 
اللي زاد وزنه  جلسمها 
علشان ما تتغير صورتها 
عن���د جمهوره���ا مثل 

ماتقول ... اهلل يشفي!

ممثلة قاعدة تتدلع 
واي���د هاالي���ام على 
املخرجني ألنها تعتقد 
أنها حلوة ومحد منهم 
يقدر ان يستغني عنها 
.. احلمد هلل والشكر!

تنحيف دلع 
عدد من املنتجني متذمرين 
من أس���لوب التعامل معهم من 
قبل املسؤولني بالتلفزيون اللي 
قاعدين مياطلون بدفع فلوس 
أعمالهم الل���ي قاعدة تنعرض 
احلني ... أخاف ماكو ميزانية!

فلوس

)حسن حسيني( نواف القطان مع عماد العكاري أثناء بروڤات املسرحيةياسرالعماري وندى فاضل وعبدالعزيز اسود مع الزميل عبداحلميد اخلطيب في ديوانية »األنباء«  

سلطان الراشدمشاعلعبداهلل مال اهلل


