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اخلميس ٩ مايو ٢٠١٩ فنـون

عبدالعزيز املسلم: مفاجآت »خطوات الشيطان« غير متوقعة

عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان القدير عبدالعزيز 
املسلم أن مسرحية »خطوات 
الشــيطان« تشــهد عمليــة 
جتديــد شــامل فــي مســرح 
الرعب، ومواكبة كل التقنيات 
املوجــودة في هذه املدرســة 
املســرحية، وقــال: ينطلــق 
الشــيطان«  عرض »خطوات 
من اآلية الكرمية )وال تتبعوا 

يدرك أننا ال نقدم املتعة فقط، 
مستدركا: أنا أعرف ان املسرح 
هو الواجهة األولى للترفيه في 
الكويت، لــذا يجب أن يواكب 
النهضة الفكرية لتقدمي أعمال 
تليق مبا يحدث في عام ٢٠١٩ 

من تطورات وأحداث أيضا.
وأضاف: وجود هذه القاعدة 
اجلماهيرية الكبيرة ملســرح 
الرعب فــي الكويت واخلليج 
حملنا مسؤولية كبيرة، ولذلك 
هناك فريق ضخم يعمل على 

وأكمــل املســلم: مشــتاق 
كثيرا للمسرح ألنني تغيبت 
املوسم املاضي بسبب فريضة 
احلج، مشيرا إلى أن مسرحية 
الشــيطان« سيبدأ  »خطوات 
عرضهــا في عيــد الفطر ولن 
تتوقف، مؤكدا أن عودة الفنانة 
انتصار الشــراح إلى مســرح 
السالم مكســب كبير، مردفا: 
انتصــار تعــد من أبنــاء هذا 
املســرح، وقدمــت العديد من 

األعمال فيه.

التقنيــات من داخــل وخارج 
الكويت، وقد اخترنا مســرح 
النادي العربي ألنه مكان كبير 
ويتسع للجمهور، ونقوم حاليا 
ببناء مسرح على احدث طراز، 
فاجلمهور تعود على ان يكون 
مسرح السالم له أجواء معينة 
في كل شــيء، ونحن نحرص 
على راحته منذ دخوله املسرح، 
وقال: أعد اجلمهور ان »خطوات 
الشــيطان« ستحمل عددا من 

املفاجآت غير املتوقعة.

أكد أنه مشتاق إلى املسرح بعد تغيبه املوسم املاضي

بوستر مسرحية »خطوات الشيطان« الفنان القدير عبدالعزيز املسلم

خطوات الشيطان(، فهو دائم 
التحريض لإلنسان في كل أمور 
احلياة، ولذلك سيكون هناك 
إسقاطات اجتماعية واقتصادية 

وسياسية في العمل.
وتابــع املســلم: يعتمــد 
العرض على جانب الكوميديا، 
لكنه يحمل هدفا وفكرا، ونحن 
في مسرح السالم نهتم دائما 
بالفكر في توصيل الرســالة، 
والدليــل ان اجلمهــور يعود 
دائمــا ملشــاهدة أعمالنا ألنه 

»بالعربي مع غالب« يلتقي داود حسني الليلة
مفرح الشمري

يطل النجم الكوميدي داود حســن 
الليلة عبر البرنامج احلواري »بالعربي 

مع غالب« في احللقة الرابعة من 
البرنامج، وذلك في الساعة 

احلادية عشرة مساء على 
القناة األولى بتلفزيون 

الكويت. 
ويتحدث حسن عن 
بداياته كممثل مبجال 
الفــن في العــام ١٩77، 

النقلة  وكيفية حــدوث 
الفنيــة، ودور الصدفــة 

والرغبــة والفرصــة بهــذا 
اجلانب. 

كما سيتناول حسن رحلته مع التقليد 
واإلبداع، الكوميديا، التراجيديا، التأليف، 
اإلخراج، اإلنتاج، السينما، وسيتطرق 

إلى قلة أعماله الدرامية واملسرحية في 
املوســم الواحد، كذلك محطات متعددة 
مــن حياتــه بينهــا الصداقــة، الوفاء، 
املجاملة، الرياضة والرشــاقة، احلسد 
والنقد واإلشــاعة، التعاطي مع 
السوشيال ميديا وغيرها.

يتخلل احلوار مداخلة 
من بشــار عبداحلسن 
الــذي  عبدالرضــا 
سيتطرق إلى الصداقة 
الوثيقة مع داود حسن، 
كمــا ســيتحدث جنله 
حسن داود حسن عن 
طيبة قلب والده وتسامحه 
الدائم مع اآلخرين. برنامج 
»بالعربي مع غالب« يعده ويقدمه 
غالــب العصيمي، يترأس فريق اإلعداد 
د.محمد منيف العجمي، يخرجه ســعد 

القحطاني ومشعل الشمري.

سينتيا صموئيل مفاجأة  »خمسة ونص«
بعدمــا عرفهــا اجلمهور 
اللبناني والعربي من خالل 
مســابقة ملكة جمــال لبنان 
حيــث حلت وصيفــة اولى 
في املسابقة في العام ٢٠١5، 
تطل الفنانة الشابة سينتيا 
صموئيل مــن خالل أضخم 
األعمــال الدراميــة لرمضان 
»خمســة  مسلســل   ،٢٠١٩
إلــى جانــب نادين  ونص« 
نســيب جنيم، قصي خولي 
ومعتصم النهار، كتابة اميان 
السعيد، إخراج فيليب أسمر، 

إنتاج شركة الصباح.
وتشــارك ســينتيا فــي 
هــذا العمــل حيــث جتســد 
شــخصية ابنة خالة نادين، 
في دور مميز وجريء يحمل 
الكثير من املفاجآت سيتعرف 
اجلمهور على تفاصيلها في 

احللقات املقبلة.
وعن مشــاركتها في هذا 
العمل، وجهت سينتيا الشكر 
الى شركة الصباح واملخرج 
فيليب اسمر على الثقة التي 
منحاهــا إياهــا، متمنية أن 

تكون على قدر املسؤولية.
اجلدير ذكره ان سينتيا 
مثلت بلدها لبنان في مسابقة 
ملكة جمال الكون، كما شاركت 

ونــص«، تســتعد ســينتيا 
لدراســة عــدد مــن األدوار 
التمثيلية املعروضة عليها.

وختامــا، نشــير الى ان 
مسلســل »خمســة ونص« 
يعرض على شاشات »ام تي 
ڤي«، »ام بي سي 4«، »ام بي 
سي العراق«، »السومرية«، 
»رؤية« و»او اس ان يا هال«.

في تقدمي برنامج »وبتحلى 
احلياة« على شاشة »ال بي 
ســي«، فضال عن مشاركتها 
في مسلسل »بيروت سيتي«، 
وتصوير عدد من اإلعالنات 
لصالــح مــاركات جتاريــة 

عاملية.
وبعد االنتهاء من تصوير 
مشاهدها في مسلسل »خمسة 

سينتيا صموئيل

أحمد الفضلي

»رمضان بالنســبة لي عبادة واستراحة 
محــارب«.. بهــذه الكلمات وصفــت الفنانة 
فطومة أيامها في شــهر رمضان الذي تبتعد 
فيه عن مزاولة نشاطها الفني، خصوصا أن 
الشهر الفضيل يشهد توقفا حلفالت األعراس 
واحلفالت اخلاصة مبختلف املناسبات التي 
غالبا ما تشهد مشاركة فطومة أو غيرها من 
الفنانات والفنانن الشعبين. وأفادت بأنها 
تســتغل شهر رمضان بالعبادات والتواصل 
مع صلة األرحام وأخذ فترة من الراحة بعد 
فترة عمل طويلة. وفيما يتعلق بعيد الفطر، 
ذكرت فطومة خــالل حديثها لـ »األنباء« أن 
الرؤية لم تتضح حاليا فيما يتعلق بحفالت 

عيــد الفطر، موضحــة أنها حترص وفي كل 
عام على تلبية الدعوات التي تتلقاها حلفالت 
خاصة بعيد الفطر بقصد لقاء جمهورها داخل 

الكويت وخارجها.
وأضافت فطومة أنهــا انتهت مؤخرا من 
تسجيل حلقة أو جلسة غنائية ستبث عبر 
إذاعة الكويت في عيد الفطر املقبل وشاركها 

الغناء في احللقة الفنان سلطان مفتاح.
وعن أســباب ابتعادها عن غناء مقدمات 
األعمال الرمضانية، ذكرت فطومة أن مقدمات 
األعمــال الدرامية الرمضانية إضافة للفنان، 
خصوصا في حال كانت األغنية ذات كلمات 
وأحلان جيدة، موضحة أنها لم تتلق في الفترة 
املاضية عرضا خاصا بغناء مقدمة مسلسل، 
حيث سبق وكانت لها جتربة وصفتها باجليدة 

من خالل غناء مقدمة ملسلسل بحريني.

معني شريف: شركات اإلنتاج توازي بني الفنان وعارضة األزياء
بيروت ـ بولني فاضل

يؤكد املتابعون ملشوار الفنان معن شريف الفني أنه يعتمد 
منذ فترة أسلوبا جديدا في العمل ويولي اهتماما أكبر للعبارات 

واملصطلحات التي يستخدمها جتنبا لسوء الفهم.
معن وفي إطار أسلوبه اجلديد أقلع عن إبداء الرأي في زمالئه، 
والســببـ  كما يقولـ  ما نشــهده في هذا الزمن من غرور فني 
عجيب غريب، لم نعرفه في أي من األزمنة السابقة، وبحسب 
صاحــب أغنية »غدار«، فإن فناني اليوم ال يقبلون املالحظات 
حتــى لو صدرت عن نقاد لهــم تاريخهم، وقد بلغ بهم الغرور 

حد اعتبار أنفسهم أفضل املخلوقات.
ويؤكــد أن توقفه عن ابداء الرأي يعود أيضا إلى أن الناس 
باتوا مييزون الصواب من اخلطأ، خصوصا أن مواقع التواصل 
االجتماعي أسقطت القناع عن الكثير من الفنانن. وعن عالقته 

بهــذه املواقع، يلفت إلى أنه لم يدعها تســوقه إلى املكان الذي 
تريــده، بل حدد هدفه منها وهو اتخاذهــا منبرا للتواصل مع 
اجلمهــور ومــن أجل تســجيل موقف معن أو نشــر أغنية أو 

الترويج حلفل ما.
وأوضــح أنــه احتاج إلى الوقت قبل أن يكتشــف ما يريده 
من مواقع التواصل انطالقا من حرصه على سمعته وتاريخه 
وحاضره ومستقبله، ولفت إلى أن مبدأه هو عدم الوقوع أسير 
هذه املواقع، مضيفا أن مهمة إدارة حساباته من فيسبوك وتويتر 

وانستغرام تتوالها شركة متخصصة.
ورأي معن شــريف فــي توصيف للواقــع الغنائي الراهن 
أن ثمة فســادا فنيــا ألن إفراغ الفن من مضمونه هو الفســاد 
بعينه، مســجال عتبه على الشركات اإلنتاجية التي وازت بن 
الفنــان املوهوب وعارضة األزيــاء في حن أن الفنان هو فنان 

والعارضة هي عارضة.

فطومة: استراحة محارب في رمضان

جيني أسبر لـ »األنباء«: »احلرملك« قصة مثيرة
دمشق ـ هدى العبود

كشفت الفنانة السورية 
جيني اسبر لـ »األنباء« أنها 
تســتعد لتصوير مسلسل 
سيعرض على »نيتفليكس«، 
وســتكون الشخصية التي 
تلعبها شــخصية عربية ـ 

روسية في الوقت نفسه.
كما كشفت اسبر ان هناك 
ما يشغلها لدرجة أنها تعاني 
مــن ابتعاد طفلتها نوســة 
عنها، حيث قالت: هذا الشي 
بسبب تصوير املسلسالت 
خارج ســورية تعاني منه 
الفنانات املتزوجات والالتي 
لديهــن أطفــال، وهذه بحد 
ذاتهــا معانــاة كبيــرة فأنا 
من خالل تصوير مسلسل 
»احلرملك« لم ألتق بطفلتي 
نوسة منذ »شهرين تقريبا« 
وهذا يشكل لي أزمة نفسية 

حقيقة.

إذن تعيش الفنانة اسبر أزمة 
نفسية؟

٭ نســتطيع قول ذلك، واهلل 
كل ما أفكر فيه إيصال نوسة 
إلى بر األمان خاصة بعد وفاة 

والدتي رحمها اهلل.

وســنبقى فــي التصوير ملدة 
طويلة حتى بعد شهر رمضان 
املبارك، واملسلسل حاليا يعرض 
علــى العديد مــن الفضائيات 
السورية واخلليجية واملصرية 
و»احلرملــك« وهو من تأليف 
الكاتب ســليمان عبدالعزيز، 
وإخراج املخرج تامر إسحاق.
سمعنا انك تستعدين ملسلسل 

هناك أحداث مثيرة بالنسبة 
للدور الذي جتسده اسبر من 
خالل احلرملك هل تكشف لنا 

اسبر شيئا ما عن الدور؟
٭ هنــاك توجيهــات من قبل 
شركة اإلنتاج بعدم التصريح 
لكن لـ »األنباء« أريد ان أقول ان 
هناك أحداثا مثيرة جدا وشيقة، 
من خالل الدور الذي أجسده، 

بدوي في األردن من إنتاج 
شركة عبداهلل الصفدي؟

٭ بالفعــل، وســنبدأ التصوير 
قريبــا، وسأجســد حيــاة ابنــة 
شــيخ العشــيرة التــي يتهافت 
على الزواج منها أبناء العشائر 
العربية، والفرسان العرب، وأنا 
أحبب هذا التراث من الفن، وأمتنى 
أال ميوت وأشجع على انتشاره.

برأيك هل عادت الدراما 
السورية إلى احلضن العربي، 

وخاصة اخلليجي؟
٭ بــكل تأكيــد احلمــد هلل، 
أصبح هناك إقبال على الدراما 
السورية، وعادت املسلسالت 
السورية إلى املشاهدة، من قبل 
اإلخوة في اخلليــج العربي، 
واحلقيقــة لــم ينقطعوا عن 
املشاهدة، وبدأوا بإنتاج أعمال 
ســورية من حيــث التمويل، 
واحلقيقــة ان العالــم صغير 
جــدا، والفضائيــات تبث كل 
األعمــال واملشــاهد هــو من 
يتحكم باملشاهدة، وهو الناقد 

احلقيقي ألي عمل فني.

هل اسبر راضية عن أجرها 
خاصة ان هناك العديد من 

االعمال كنت بطلتها هذا العام؟
٭ احلمــد هلل أنــا ســعيدة 
ألننــي تلقيــت عروضا على 
مســتوى عاملي، كما اسلفت 
ببداية اللقاء، وهناك بطولة 
مسلســالت عربية ومحلية، 
وهذا بحد ذاته أعتبره إجنازا 
فنيــا يســجل في مســيرتي 
الفنية، وبدأت األجور تتحسن 
عما كانت عليه خالل سنوات 

احلرب السورية.

معني شريف

دانييال رحمة وآالم الظهر
بيروت - بولني فاضل

عانت املمثلة دانييال رحمة من آالم 
فــي الظهر أثناء تصويرها مسلســل 
»الكاتــب« بســبب انتعالهــا الكعب 
العالي ملقتضيات الدور الذي تلعبه، 
وهو شخصية محامية رصينة تدعى 

»مجدولــن« وتترافــع عــن »يونس 
جبران« الذي يجسد شخصيته املمثل 
السوري باسل خياط املتهم بجرمية 

قتل. 
ولن تنعم دانييال بالراحة بعد هذا 
العمل بل ستتوجه إلى لندن ملتابعة 

دروس خاصة في التمثيل.


