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آخر النهار

الخميس  22جمادى األولى 1431هـ
 06مايو 2010م  -العدد 0936

انتهى من تصوير «إخوان مريم» و«أيام الفرج» و«اللعب في املمنوع»

فن

طارق الكندري :أفخر بارتداء «بشت» الشيخ مبارك
فنان يمتلك املوهبة والطموح والوسامة والحضور واألخالق العالية ..أثبت نفسه في األعوام
الثالثة امل��اض�ي��ة ..وأص�ب��ح نجمًا ف��ي العديد م��ن األع�م��ال م��ع فنانني كبار أم�ث��ال حياة الفهد

{

مع املخرج عزمي مصطفى

الكندري متحدثًا للزميل شريف صالح

ُ
ردًا على ما نشر حول تجاوزات مالية في اتحاد املسارح األهلية

العياد :وزير اإلعالم أحال امللف للنيابة

{

أك� ��دت م ��دي ��رة ادارة امل� �س ��رح ب��امل�ج�ل��س
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال � �ف � �ن ��ون واآلداب
كاملة العياد ،ان املجلس الوطني سبق
وخ��اط��ب م�ج�ل��س ادارة ات �ح��اد امل �س��ارح
االه�ل�ي��ة اك�ث��ر م��ن م��رة ب�ض��رورة تسوية
امل�ب��ال��غ امل��ال�ي��ة املتعلقة بميزانية العام
 2006/2005ول ��م ي �ت �ق��دم االت� �ح ��اد ب��أي
خ �ط��وة رغ��م ت �ك��رار امل�خ��اط�ب��ات وب��أك�ث��ر
من وسيلة.
وقالت العياد ردًا على ما نشر في بعض
الصحف اليومية حول قرار وزير النفط
وزي��ر االع��ام ورئ�ي��س املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ أحمد
ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه األح � �م� ��د ال � �ص � �ب� ��اح ،اح ��ال ��ة
رئ�ي��س واع �ض��اء م�ج�ل��س ادارة االت�ح��اد
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �م �س��ارح االه �ل �ي��ة ل�ل�م��وس��م
 ،2006/2005ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ال � � �ع� � ��ام ،وه ��م
أح �م��د ال �س �ل �م��ان رئ �ي��س م �ج �ل��س ادارة
االت� �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �م �س��ارح االه �ل �ي��ة،
ونبيل الفيلكاوي نائب رئيس مجلس
االدارة ،وهاشم بهمن أمن السر العام،
وجمال الردهان أمن الصندوق ،ومنقذ
السريع وعبدالله مطر الجديد أعضاء،
أن ه � ��ذه االح� ��ال� ��ة ج� � ��اء ت ع �ل ��ى خ�ل�ف�ي��ة
شبهة مالية تتعلق باملال العام بمبلغ

كاملة العياد

اج �م ��ال ��ي  10.454د.ك .وأض� ��اف� ��ت :ل�ق��د
ق��ام امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون
واآلداب بمخاطبة رئيس مجلس االدارة
أح�م��د ال�س�ل�م��ان ب�ك�ت��اب رس�م��ي ب�ت��اري��خ
 2010/1/27ل �ت �س��وي��ة ال �ع �ه��دة امل��ال �ي��ة

ال� �خ ��اص ��ة ب �م �ج �ل��س االدارة ال� �س ��اب ��ق،
وك��ذل��ك ت��م ارس� ��ال االخ �ط��اري��ن دون اي
رد م��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س االدارة ،وم ��ن دون
اية اجابة.
وأش� � ��ارت ال �ع �ي��اد ال ��ى ان ��ه ت ��م االت �ص��ال
برئيس مجلس االدارة اح�م��د السلمان
م��ن خ��ال ل �ق��اء ات ودي��ة ب �ض��رورة اب��راز
امل�س�ت�ن��دات وس��رع��ة تقديمها للمجلس
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال � �ف � �ن� ��ون واآلداب
ق�ب��ل ان ت �ت��م اح��ال��ة امل��وض��وع ألي جهة
م �خ �ت �ص��ة أخ � � ��رى ،م� ��ؤك� ��دة أن امل �ج �ل��س
الوطني لم يتلق اي رد أو اجابة شافية
ع�ل��ى ه ��ذا امل��وض��وع وم �ض��ت امل ��دة دون
أن يقدم مجلس االدارة التحاد املسارح
األهلية أي مستندات للمجلس الوطني
ت��دل على مصير ه��ذه املبالغ ،ما يشكل
شبهة جنائية تتعلق باملال العام.
وامل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ف��ي ض��وء مطالباته
امل�س�ت�م��رة اض�ط��ر إل��ى رف��ع امل�ل��ف ل��وزي��ر
االعام الشيخ أحمد العبدالله الصباح
الت� �خ ��اذ م ��ا ي� �ل ��زم ب� �ش ��أن ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
العهدة املالية الت�ح��اد امل�س��ارح األهلية
م�ج�ل��س  ،2006/2005وال� ��ذي ج ��اء ف�ي��ه
قرار الوزير باحالة امللف لنيابة االموال
العامة.

ك��ان��وا ش��دي��دي ال �ح��رص ع�ل��ى أرض ال �ك��وي��ت وال� ��ذود عنها
فهي مقدسة وال يمكن املساومة عليها مهما تطلب األمر من
تضحيات ..وأشعر بالفخر أن أرتدي «بشت» الشيخ مبارك
في هذا املسلسل.
● إلى أي مدى ساعدك املخرج في اإلملام بالشخصية واستيعاب تلك
الفترة التاريخية التي يفصلنا عنها أكثر من مئتي عام؟
■ امل �خ��رج األردن � ��ي ع��زم��ي م�ص�ط�ف��ى ص��اح��ب ت �ج��رب��ة ث��ري��ة
ف��ي ال��درام��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وي�ت�م�ي��ز ب��ال�ع�ن��اي��ة ال�ف��ائ�ق��ة بجميع
ال�ت�ف��اص�ي��ل وان �ت �ق��اء م��واق��ع ال �ت �ص��وي��ر م��ن ص �ح��راء وخ �ي��ام
وب �ي��وت ووض �ع �ن��ا ف��ي أج ��واء ت�س��اع��دن��ا ع�ل��ى ال�ت�ع��اي��ش مع
ال��دور وم��ع األح��داث املختلفة ..والحمد لله أن��ه ك��ان راضيا
جدًا عن أدائي للدور.
وقال إنه تفاجأ بي باستثناء رتوش بسيطة نبهني إليها..
ك �م��ا إن امل �ن �ت��ج وال �ك��ات��ب ش��ري��دة امل �ع��وش��رج��ي ك �ت��ب ال�ن��ص
بأسلوب جميل ج��دًا ..والعمل بشكل ع��ام إن�ت��اج ضخم وتم
تنفيذه بحرص شديد ومسؤولية..
وأسعدني الوقوف أمام حشد كبير من نجوم الخليج أمثال
إب��راه�ي��م ال �ص��ال ،غ��ان��م ال�ص��ال��ح ،ج��اس��م ال�ن�ب�ه��ان ،إب��راه�ي��م
ال�ح��رب��ي ،ج�م��ال ال��رده��ان ،عبير ال�ج�ن��دي ،ي�ع�ق��وب عبدالله،

في دور الشيخ مبارك األول

مشعل الجاسر ،وعبدالله بهمن.
● ب �ع��د االن �ت �ه��اء م��ن دورك ،ه��ل ت��رغ��ب ف��ي ت �ك��رار ت �ج��رب��ة ال��درام��ا
الخليجية؟
■ أوال أن �ت �ظ��ر رأي ال �ج �م �ه��ور وأت �م �ن��ى أن ي �ن��ال امل�س�ل�س��ل
اإلعجاب عند عرضه.
وي �س �ع��دن��ي ك �م �م �ث��ل أن أك� ��رر ال �ت �ج��رب��ة وم ��ع ش��رك��ة «ك �ن��وز
الخليج» ألنها شركة محترمة ال تبخل في اإلنتاج وتجيد
وض� ��ع امل �م �ث��ل امل �ن��اس��ب ف ��ي امل� �ك ��ان امل �ن��اس��ب وه� �ن ��اك إدارة
سليمة في الشركة.
● لديك مسلسل آخر بعنوان «أيام الفرج» ،ماذا عنه؟
■ التجربة مختلفة تمامًا ،فمسلسل «أيام الفرج» اجتماعي
معاصر ،تأليف عبدالعزيز الحشاش وإخراج منير الزعبي
وإن�ت��اج باسم عبداألمير ال��ذي أش��رف بالتعاون معه للمرة
األول��ى ،وهو أحد أهم املنتجن في الساحة اآلن .ومعنا في
املسلسل مجموعة كبيرة م��ن النجوم منهم غ��ان��م الصالح،
أسمهان توفيق ،خالد أمن ،باسمة حمادة ،أسامة املزيعل
ويوسف الحشاش.
● ماذا عن دورك في املسلسل؟
■ ألعب دور ابن خالة عائلة الفنان غانم الصالح وهو شاب
ي�ع�م��ل وك �ي��ل ن �ي��اب��ة وي �ت��ول��ى ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ق�ض�ي��ة خ�ط�ي��رة
محورية وتثير الحيرة وعامات االستفهام.
● رأيناك في عملني مع الفنانة القديرة حياة الفهد ،ثم اختفيت عن
مسلسلها الجديد؟
■ كان لي الشرف بالتعاون مع الفنانة القديرة حياة الفهد
ف��ي «ال��داي��ة» و«ع �م��ر ال�ش�ق��ى» وه��ي أع�ط�ت�ن��ي ف��رص��ة ذهبية
م�ث�ل�م��ا أع �ط��ت ال �ع��دي��د م��ن ال �ف �ن��ان��ن ال �ش �ب��اب ..وك� ��ان ه�ن��اك
ترشيح للمشاركة معها في مسلسلها الجديد لكنني كنت
ً
مشغوال مع «إخ��وان مريم» و«أي��ام الفرج» ومشروع آخر لم
يكتب له النجاح ..وأن��ا واث��ق ان أم س��وزان لو وج��دت ال��دور
املناسب لي فلن تتردد في ترشيحي له وعاقتي بها على
أفضل ما يكون حتى ال يصطاد أحد في املاء العكر.
● كانت لكل تجربة سينمائية في فيلم «اللعب في املمنوع» ..ملاذا لم
تتكرر؟ وملاذا لم يعرض الفيلم حتى اآلن؟
■ أع�ت��ز ج��دًا بتجربتي ف��ي «ال�ل�ع��ب ف��ي امل�م�ن��وع» م��ع املنتج
م �ص �ع��ب ال� �ف� �ي� �ل� �ك ��اوي وك� � ��ان م� ��ن امل � �ف� ��روض ع � ��رض ال �ف �ي �ل��م
خ��ال ف�ت��رة أع �ي��ادن��ا ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ث��م فضل
الفيلكاوي تأجيله وعرضه في عيد الفطر املقبل بالتوافق
مع شركة السينما الكويتية .وأنتظر بفارغ الصبر عرضه
ق�ب��ل أن أف �ك��ر ف��ي خ ��وض ال�ت�ج��رب��ة م ��رة أخ� ��رى ،وأت��وق��ع أن��ه
سيغير ن�ظ��رة امل�ن�ت�ج��ن وال�ج�م�ه��ور ع��ن السينما الكويتية
وأعتبر دوري تحديًا وإعادة اكتشاف لقدراتي كممثل.

صفعة وحذاء في استقبال جومانة مراد فى مؤتمر «شاهد إثبات»
اق �ت �ص��ر امل��ؤت �م��ر ال�ص�ح��اف��ي
ال ��ذي نظمته أس ��رة مسلسل
«ش � ��اه � ��د إث� � � �ب � � ��ات» ،وت � �ق� ��وم
ب�ب�ط��ول�ت��ه ال �ف �ن��ان��ة ال �س��وري��ة
ج ��وم ��ان ��ة م � � ��راد ،م� �س ��اء أول
م� ��ن أم� � ��س ف� ��ي أح � ��د ف �ن ��ادق
م��دي �ن��ة  6أك �ت��وب��ر ع �ل��ى قطع
قالب الحلوى ،بعد مشادات
ب� � � ��ن أح � � � � ��د ال � �ص � �ح� ��اف � �ي� ��ات
واح � ��د امل �ص��وري��ن ال � ��ذي ق��ام
ب� �ص� �ف ��ع ال � �ص � �ح ��اف � �ي ��ة ع �ل��ى
وج � �ه � �ه� ��ا ف � �ق� ��ام� ��ت ب� �ض ��رب ��ه
ب��ال�ح��ذاء وذل��ك بسبب ضيق
امل �ك��ان امل�خ�ص��ص للتصوير
وت� � �س � ��اب � ��ق امل� � �ص � ��وري � ��ن م��ن
الصحف والفضائيات على
تصوير االحتفال.
ون � � �ج� � ��ح امل � � � � ��وج � � � � ��ودون ف ��ي
االح�ت�ف��ال ف��ي إن �ه��اء الخاف
سريعا قبل ان يتطور ويصل
إل� ��ي ق �س��م ش ��رط ��ة ال �س �ي��اح��ة
امل��وج��ود ف��ي الفندق .وقامت
أس � ��رة امل �س �ل �س��ل ب��االح �ت �ف��ال
داخ � ��ل ف� �ن ��دق س ��وي ��س ح�ي��ث
يتم تصوير عدد من املشاهد
ال�خ��ارج�ي��ة للمسلسل هناك،
وس ��ط امل �س��اح��ات ال �خ �ض��راء

{

فيلم «اللعب
في املمنوع»
إعادة اكتشاف
لي ..والفيلكاوي
صاحب قرار
التأجيل

● حدثنا أكثر عن تفاصيل دورك في مسلسل «إخوان مريم»؟
■ ألعب شخصية الشيخ مبارك نجل الشيخ صباح األول..
ف�ب�ع��د وف ��اة أب�ي�ن��ا ال ��ذي ي ��ؤدي دوره ال �ف �ن��ان ال �ق��دي��ر ج��اس��م
ال�ن�ب�ه��ان ي�ت��ول��ى ال�ح�ك��م أخ��ي ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه األول ويلعب
دوره الفنان مشعل الجاسر.
ف��ي ح��ن أك� ��ون م �س��اع��ده األول وأت ��ول ��ى األم� ��ور ال�ع�س�ك��ري��ة
وال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ل�ل�ك��وي��ت م�ث��ل م�ق��اب�ل��ة رؤس ��اء ال��دول
وعقد الصداقات مع الجيران.
● هل الشخصية محورية في املسلسل؟
■ ف��ي ال�ن�ص��ف األول م��ن امل�س�ل�س��ل ي�ك��ون ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى األب
صباح األول ونحن األب�ن��اء ح��ول��ه ..وبالنسبة ل��ي أظهر في
حوالي  17حلقة.
● إلى أي مدى يركز العمل على الجوانب االجتماعية واإلنسانية؟
■ أظ ��ن أن ت �ل��ك ال �ج��وان��ب م� �ح ��دودة ج� ��دًا ،ألن ال �ع �م��ل ي��رك��ز
أكثر على التوثيق ألس��رة آل الصباح ودوره��ا في تأسيس
ال�ك��وي��ت ك��دول��ة ح��دي�ث��ة ..ف��ال�ج��وان��ب السياسية والتوثيقية
هي التي تغلب على املسلسل..
ون� �ح ��ن ك �ك��وي �ت �ي��ن ك �ن��ا وم ��ازل� �ن ��ا ن �ف �خ��ر ب �ح �ك��ام �ن��ا م ��ن آل
الصباح وم��ا يتمتعون ب��ه م��ن حنكة وذك��اء سياسي وبعد

ن�ظ��ر وح�ك�م��ة ف��ي إدارة األم ��ور ف��ي م�ن�ط�ق��ة ش��ائ�ك��ة وح��اف�ل��ة
ب��ال �ص��راع��ات ..إض��اف��ة إل��ى خ�ص��وص�ي��ة ال�ع��اق��ة ب��ن ال�ح��اك��م
ً
واملحكوم والتي ال نجد لها مثيا في الكثير من الدول.
● هذا أول عمل تاريخي لك ،فكيف وجدت التجربة؟
■ س �ع��دت ج� ��دًا ب��ال �ع �م��ل واك �ت �ش �ف��ت أش� �ي ��اء ك �ث �ي��رة م �ه �م��ة..
فتقمص الشخصية ال�ت��اري�خ�ي��ة م�س��ؤول�ي��ة ك�ب�ي��رة وتحتاج
من املمثل إلى براعة في األداء واالهتمام بكل شيء مهما بدا
بسيطا مثل ح��رك��ة ال�ي��د أو تعبير ال��وج��ه وال�ن�ظ��رة وطريقة
السير والكام مع اآلخرين..
وهذه التفاصيل كلها تحتاج إلى معايشة كبيرة للشخصية
على الورق وفي الخيال وأثناء التصوير.
● وكيف تعاملت مع شخصية الشيخ «مبارك األول»؟
■ رجعت إلى الكثير من الكتب التاريخية ومواقع اإلنترنت
وس ��أل ��ت األك� �ب ��ر س �ن��ًا م �م��ن س �م �ع��وا وح� �ف� �ظ ��وا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
الذكريات عن كويت أول..
ف�م�ث��ا أب ��ي ق ��ال ل��ي إن م�ع�ظ��م ال �ش �ي��وخ ال��ذي��ن ح �م �ل��وا اس��م
«م �ب ��ارك» اش �ت �ه��روا ب��ال�ح��س ال �ق �ي��ادي وال �ح��زم وال �ش��دة في
إدارة األمور.
واك�ت�ش�ف��ت م��ن خ��ال ال �ق��راء ة أي �ض��ًا أن ك��ل أم ��راء وال�ش�ي��وخ

{

«أيام الفرج»
تجربة مختلفة..
وسعدت
بالتعاون للمرة
األولى مع باسم
عبداألمير

مشهد من مسلسل «إخوان مريم»

طارق الكندري (تصوير أحمد النوبي)

تقمص الشخصية التاريخية مسؤولية كبيرة ويتطلب االهتمام بكل التفاصيل

{

{

املخرج عزمي
مصطفى
صاحب تجربة
ثرية في الدراما
التاريخية..
و«كنوز الخليج»
لم تقصر معنا

{

حاوره شريف صالح

وجاسم النبهان .ط��ارق الكندري اسم م��ازال يعد بالكثير وهو يخوض حاليًا وللمرة األولى
تجربة الدراما التاريخية مرتديًا «بشت» الشيخ مبارك الصباح في مسلسل «إخوان مريم»..
حول تلك التجربة الفريدة ومسلسله اآلخر «أيام الفرج».
كان هذا الحوار ل� «النهار»:

جومانة مراد خالل مؤتمر «شاهد إثبات»

الكبيرة املوجودة في ماعب
الغولف ،من جهتها ،عاتبت
جومانة املصور مؤكدة على
أن م��ا ب��در م�ن��ه ال يليق أب��دا
خ �ص��وص��ا ان ي �ع �ت��دي ع�ل��ى
سيدة.

«ش � ��اه � ��دة إث � � �ب� � ��ات» ،ب �ط��ول��ة
جومانة م��راد وط��ارق لطفي
ون �ض��ال ال�ش��اف�ع��ي وم�ي�س��رة
وي� ��وس� ��ف ف� � � ��وزي ،امل �س �ل �س��ل
من تأليف ف��داء الشندويلي،
وإخ � � ��راج م �ح �م��د ال��رش �ي��دي،

وم��ن امل�ق��رر أن ي�ع��رض خال
رم� � �ض � ��ان امل � �ق � �ب� ��ل ،وت �ج �س��د
فيه جومانة م��راد شخصية
م�ح��ام�ي��ة ت �ق��وم ب��ال��دف��اع عن
املظلومن في إطار بوليسي
شيق.

