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مطرب خليجي يبي »يعّوض« 22
غيابه بالساحة يفكر انه يطرح 
أغنية سنغل تتحچى عن سبب 
غيابه بس للحني مو القي الشاعر 
اللي يترجم أحاسيس���ه مثل ما 

يقول.. خير إن شاء اهلل!

إحساس
ممثلة تعتقد أن مستواها 
الفني »عالي« قاعدة تدقدق 
عل���ى الصحاف���ة علش���ان 
ينشرون لها خبر مشاركتها 
في أح���د األعمال العربية... 

احلمد هلل والشكر!

مشاركة
ممثلة »مش���هود« لها 
بنق���ل احلچ���ي هاألي���ام 
مسوية مشكلة بني زميلة 
لها وأحد املنتجني وهالشي 
كله علش���ان تبي تشتغل 

معاه.. اهلل يشفي!

مشكلة

الحوطي و»تاريخ الكوميديا« 
في مهرجان المسرح باألردن

غادرت د.نرمني احلوطي عضو هيئة التدريس في 
املعهد العالي للفنون املسرحية الديرة متجهة الى االردن 
للمشاركة في مهرجان املسرح األردني الدورة السابعة 

عشرة والذي يبدأ مساء اليوم وينتهي 10 اجلاري.
واكدت د.احلوطي انها ستشارك بورقة علمية عن 
تاريخ الكوميديا من خالل الندوة الفكرية لهذه الدورة 
حتت عنوان »الكوميديا بني الفلسفة والتهريج« وتقوم 
على أربعة محاور وهي: الكوميديا وفلس���فة الضحك 
واحملور الثاني الكوميديا واالستهالك في زمن العوملة 
واحملور الثالث الكوميديا وشروطها تاريخيا وأخيرا 

الكوميديا السياسية.

د.نرمني احلوطي

يشارك بداًل من حسين في »عصابة عزوز«

األسود.. »طول غيابك«

خالد السويدان
بعد النجاح الذي حققه جنم »ستار اكادميي« الفنان 
عبدالعزيز االسود خالل تقدميه لبرنامج »رايكم شباب« 
على قناة »الراي«، يش���ارك هذه الفترة في مسرحية 
االطف���ال »عصابة عزوز« من اخراج اس���امة املزيعل 
وبطولة محمود بوشهري، عبداهلل بوشهري، ابراهيم 
دشتي، هيا عبدالس���الم، صمود وفرح، وذلك بعد ان 
حل بدال من النجم احمد حس���ني الذي اعتذر عن عدم 

املشاركة فيها.
وعن املسرحية قال االس���ود: سعيد بالتواجد مع 
زمالئي الفنانني في هذا العمل املس���رحي خاصة انني 
من عشاق هذا املس���رح، ووجود مثل هذا الكم الهائل 
من النجوم الشباب في عمل واحد ال شك انه سيضيف 
لي الكثير م���ع كل االحترام والتقدير لزميلي واخوي 
احمد حسني الذي بالتأكيد سيترك اثرا كبيرا في نفوس 

اجلميع.
وحول جديده غنائيا قال: لدي اغنية سينغل ستطرح 
في االسواق خالل هذا الشهر وحلنها »خبيتي« وحتمل 
اسم »طول غيابك« من أحلان عبدالعزيز لويس وأمتنى 
ان تنال اعجاب اجلمهور وتكون انطالقة جديدة لي في 

عالم الغناء الذي اعشقه.

عبدالعزيز االسود

مي حريري قلقة على والدتها

بيروت - بولين فاضل
تعيش الفنانة م���ي حريري هذه الفترة حالة قلق 
على صحة والدتها الت���ي أصيبت مؤخرا بجلطة في 
الدماغ، ولم تك���د مي تطمئن على صحة جنلها ملحم 
جوني���ور الذي خضع جلراحة عاجلة في القلب حتى 
انشغلت بحال والدتها الصحية.يذكر ان مي كانت قد 
طرحت اخيرا اغنية منفردة بعنوان »خطه مس���كر« 
من كلمات الشاعر فارس اسكندر وأحلان سليم سالمة 
وتوزيع عمر صباغ وقد قامت بتصويرها حتت إدارة 
املخرج سام كيال الذي جعلها تطل في سبعة لوكات 

مختلفة تبرز جمالها.

مي حريري

غير جلده هذا العام وانتهى من »أسرار مدفونة«

الحشاش: العين علينا أنا وهبة حمادة في رمضان
بيني وبني الزميلة هبة حمادة 
وفي نفس الوقت تربطنا صداقة 
قوية ونحرص دائما على تبادل 
اف����كار اعمالنا وذلك  اآلراء في 
حرص����ا منا على أال تتش����ابه، 
السيما أن العني علينا في رمضان 
واجلمهور ينتظر أعمالنا، فإما 
أن تعجبه وإما أن يهاجمنا، أما 
بخص����وص أننا نكتب أكثر من 
عمل في السنة فهذا أمر غير متفق 
عليه وليس للمنافسة دخل في 
املوضوع، إمنا ه����ي مقدرة كل 
واحد على تقدمي أكثر من عمل 

في سنة.
ما بني االعوام الس��ابقة وهذا 
العام ما االختالف الذي طرأ على 

اعمالك؟
هذا الع����ام غير جلدي متاما 
وأرى أنني تطورت بشهادة، حيث 
ان »أيام الفرج« و»خيوط ملونة« 
يختلفان متاما في التوجه والطرح 
والتكنيك على مستوى الكتابة 
عن »عيون احلب« و»رسائل من 
صدف«. وسأسعى دائما لتقدمي 
اجلديد واملختلف ويبقى التوفيق 

من رب العاملني.
الكثير يس��تعجب من قدرتك 

على الكتابة بهذا املنوال املتتالي؟
أنا ش����به متفرغ لهذا املجال 
ومتعتي في قضاء وقتي بالكتابة 
وعندما أشعر بأن لدى فكرة أو 
مشروع عمل اشرع في دراسته 
جيدا واكتبه بعد أن أضع اخلطوط 

العريضة له.

قصص قصيرة

م��ا جدي��دك عل��ى مس��توى 
الكتابة؟

طرح لي في األسواق مؤخرا 
كتاب بعنوان »أسرار مدفونة« 
الثاني ويحت����وي على  وه����و 
مجموعة قصص قصيرة تتناول 
حاالت انسانية وقصصا اجتماعية 
متنوع����ة باإلضاف����ة للقص����ة 
الكتاب  الرئيسية والتي يحمل 
عنوانها وهي »أسرار مدفونة« 
والتي تعتمد على عنصر املفاجأة 
والغموض والكثير من األسرار 
التي تنكشف لشخصيات القصة 

والتي لن يتوقعها القارئ. 
هل تعتق��د انك وصل��ت الى 

طموحك؟
الكثير من  مازل����ت أحم����ل 
االفكار واملواضيع التي اريد أن 
أكتبها وأقولها من خالل اعمالي، 
واالنسان متى ما شعر بأنه حقق 

طموحه سينتهي.

ر  لجمهـــو ا
تعـود على الدراما 
الكويتيـة منــذ 
وتوقيـت  عقـود.. 
ظلـم  العــرض 
ملونـة«..  »خيـوط 
وقليلون هم الذين 
فــي  يجتهـدون 
الدرامية أعمالهم 
يقال ان املنافسة محتدمة بينك 
وبني املؤلفة هبة مش��اري حمادة 
لتقدمي اكثر من عمل في السنة؟ 

هناك منافسة أخوية وشريفة 

ودائما املشاهد اخلليجي يبحث 
عن العمل الكويتي س����واء في 
رمض����ان أو على مدار الس����نة 

ليتابعه.

حض����ور قوي ونكه����ة خاصة 
يحبها اجلمه����ور وتعود عليها 
منذ عقود طويلة، كما انها هي 
األبرز ف����ي الدرامات اخلليجية 

وكيف ت��رى الدراما الكويتية 
مقارنة باخلليجية والعربية؟

املميز  له����ا موقعها  درامتنا 
ب����ني الدرام����ات العربي����ة ولها 

عبدالحميد الخطيب
اكد الكاتب الشاب عبدالعزيز 
احلشاش ان س����بب عدم متيز 
بعض االعمال الدرامية هذا العام 
يرجع الى بحث البعض عن الربح 
بغض النظر عن مضمون العمل 
او الرسالة التي يقدمها، مشددا 
على ان مسلسليه »ايام الفرج« 
و»خيوط ملون����ة« ناال حظهما 
من النجاح واملتابعة خالل شهر 

رمضان املبارك.
 »األنباء« التقت احلش����اش 
لنعرف منه جديده وسر املنافسة 
بينه وبني هبة مش����اري حمادة 
والعديد من االمور الشائقة.. فإلى 

التفاصيل:
كيف ترى جن��اح اعمالك هذا 

العام؟
القت صدى كبيرا وأثارت جدال 
الناس، خصوصا مسلسل  بني 
الذي كان موضع  الفرج«  »أيام 
تس����اؤل وحتليل نظرا للحبكة 
املعقدة التي جعلت اجلمهور في 
حالة ترقب وحرص ملتابعته، أما 
»خيوط ملونة« فأرى أنه جنح 
في خارج الكويت أكثر حيث كانت 
نس����بة املتابعة كبيرة في دول 

اخلليج وبالتحديد قطر. 

أمير قطر

لكن البع��ض رأى ان »خيوط 
ملونة« تاه في زحمة رمضان ولم 

يكن باملستوي؟
املسلسل ظلمه توقيت العرض، 
حيث كان يعرض بعد االفطار 
مباش����رة وف����ي الكويت تكون 
االولوية في هذا الوقت للقنوات 
احمللية، ثم يعاد في الواحدة ظهرا 
وهذا وقت مي����ت للمتابعة، أما 
أنه لم يكن باملستوى املطلوب، 
فأعتقد انه القى استحسان كل 
من شاهده، وقد وصلني من قطر 
أن الشيخة موزة حرم أمير دولة 
قطر كانت تتابع العمل وأثنت 

عليه كثيرا.
الدراما ه��ذا العام كانت كثيرة 
لكن ل��م ينجح منه��ا اال عمل او 

اثنان ما تعليقك؟
كثرة اإلنتاج ال تعني اجلودة 
وهناك قليلون هم الذين يجتهدون 
في أعمالهم ويسعون إلى الكمال 
وهذا ما يقود إلى النجاح، ولكن 
البعض يعمل للربح املادي دون 
االخذ في االعتبار متيز هذا العمل 
أو املنافسة من خالله. وفي النهاية 
يبقى اجلمهور هو صاحب الرأي 

االخير واحلكم.

هبة حمادة عبدالعزيز احلشاش

مشهد من مسلسل »خيوط ملونة«

أكد أن اعتزاله الغناء بيد أبوتريكة

سعد الصغير: أملك سيديهات لـ »الهضبة« 
و»نجم الجيل« مع الراقصات والمخمورين 

أكد الفنان الشعبي سعد الصغير أنه نادم على الغناء 
في الكباريهات، ملمحا الى أنه ليس الوحيد الذي فعل 
هذا األمر، وقال في مقابلة مع برنامج »كش ملك« على 
قناة »احلياة« الفضائية: كل املطربني في جيلي غنوا 
في ش����ارع الهرم، وأمتلك 10 سيديهات ملطربني غنوا 
مع الراقص����ات وأمام املخمورين، مثل »جنم اجليل« 
و»األس����طورة« و»الهضبة« )ألق����اب املطربني عمرو 
دياب وتامر حس����ني وعمرو مصطفى على التوالي( 

وغيرهم، وكذلك عدد من املطربات.
وأضاف: هؤالء املطربون جاءوا من حتت الصفر، 
وأي واحد منهم يكذب كالمي فأنا مستعد أن أعرض 
السي دي اخلاص به، ورغم امتالكي لهذه السيديهات 

إال أنني لم أس����تغلها بطريقة سيئة مثل الذي نشر 
سي دي خاصا بي منذ فترة، مشيرا الى أنه اشترى 
سيارة »هامر« حتى ال يكون أقل من النجمني عمرو 
دياب أو تامر حسني، والفتا إلى أنه يفضل أن يكون 
لقبه »مطرب الغالبة« ألنه أقرب للناس البس����طاء، 

وأنه واحد منهم.
وشدد الصغير على أنه سيقوم باعتزال الغناء إذا 
طلب منه ذلك العب نادي األهلي ومنتخب مصر محمد 
أبوتريكة، وقال: إذا نصحني أبوتريكة بترك الغناء 
فسأتركه ألني أحب أسلوبه، وهو إنسان متدين، وزارني 
وأنا مريض، ولم أتوقع هذا األمر، لكن سأستأذنه أن 
أبقى شهرين فقط، مشيرا الى أنه ال يريد أن يستمر 

في مهنة الغناء حتى يصل إلى س����ن الفنان حس����ن 
األسمر، نافيا ما تردد عن قيامه بالزواج للمرة الثانية 
في السر على زوجته األولى، مشيرا إلى أنها أم أوالده، 
وأنها حتملته كثيرا في األيام الصعبة، فكيف يتركها 
بعد أن أكرمه اهلل؟! كما نفى قيامه بشراء كازينو في 
ش����ارع الهرم، أو القبض عليه في دبي بتهمة تناول 
مخدرات، الفتا في الوقت نفسه الى أنه لم يرشح نفسه 
ملجلس الش����عب، ولم يفكر في هذا األمر إطالقا، ألنه 

لن يستطيع خدمة الناس بسبب قلة وقته.
وأكد س����عد الصغير أنه لم يقل إن الغناء حرام، 
وإمن����ا قال إنه يريد العمل في مهنة أخرى بعيدا عن 

الشبهات. سعد الصغير

ميار الببالوي

ميار الببالوي: تبت عن ارتداء »الباروكة« 
ام.بي.سي: أعلنت الفنانة ميار الببالوي 
قرارها التخلي ع���ن ارتداء »الباروكة« في 
أي م���ن أعمالها الفنية فيما بعد، وقالت ان 
ارتدائها »الباروكة« في مسلس���ل  جتربة 
»أيام الس���راب« لن تتكرر مرة أخرى، واذا 
استدعى السياق الدرامي أن ترتدي »باروكة« 
فستش���ترط على املخرج أن ترتدي فوقها 

غطاء للرأس.
وب���ررت ميار قرارها بالق���ول: أنا غير 
مس���تعدة أن تقلدن���ي الفتيات والنس���اء 
فيصيبني ذنب، رغم اقتناعي التام بارتداء 
»الباروك���ة« ما دام ش���عري مغطى متاما، 
وان كنت ال أستطيع القول انها حالل، ألن 
هذا الش���يء ال يعلمه سوى اهلل سبحانه 

وتعالى.
وعادت ميار لتؤكد أنها غير متزمتة، بل 
ميكنها أن تله���و وجتري وتفعل ما يروق 
لها، لكن دون اخالل باحلجاب أو بالشريعة 
االسالمية. وقالت: مثال ال ميكن لي أن أظهر 
عنقي، بل البد أن أرتدي مالبس ال تكشف 

تفاصيل جسدي، وتخفي عنقي بالكامل.


