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د. فهد العبداحملسن: 
فخر تسمية 

عبداحلسني عبدالرضا 
»نقيب الفنانني«

محمد الصراف لرهف: »بكره نسهر«..!

بشار جاسم 

يستعد املطرب الشاب محمد الصراف 
لط���رح أغنية جديدة دويت���و مع الفنانة 
رهف جيتارا بعنوان »بكره نسهر«، حيث 
يستعد لتركيب صوته على األغنية األسبوع 

املقبل.
وفي تصريح ل� »األنباء« يقول: انا سعيد 
بالتعاون مع الفنانة رهف في اغنية »بكره 

نسهر« والتي تقول كلماتها:
قلتلك خلنا بعيد ال نحب وال نتمادا

هالشعور لو يوم
يزيد بيصير فينا احلب عادا

لو عشقنا بكرا نسهر

واألغنية من أحلان الفنانة رهف، وكلمات 
باسل الشطي، وتوزيع حسني جناعي.

وع����ن بداياته الغنائي����ة، قال: »غنيت 

في س����نة 2004 والذي اكتشف موهبتي 
اخوي عبداهلل وملا سمعني قال لي استمر.. 
صوتك حلو وإحساسك جميل واستمريت 
وهلل احلمد وط����ورت أدائي بعدها كملت 
واجتهدت وحتسن صوتي وفي سنة 2012 
فتحت اكاونت باالنس����تغرام ونزلت اول 
تست حق صوتي وشفت ردة فعل الناس 
حلوة فقررت الزم أمني موهبتي والناس 
تسمعني. بعد هالشي كلموني قناة الشاهد 
وقابلوني وهلل احلمد جنحت مقابلتي وهم 
طورت من نفسي والناس حبت اكاونتي 
وصوتي«. ويختتم الصراف حديثه قائال: 
وبعد فترة قابلوني قناة سكوب وبعدها 
بأسبوع »مارينا اف ام« وان شاء اهلل اول 
دخولي لعالم الفن سنة 2015 بعمل دويتو 
مع الفنانة رهف جيتارا وسنصورها بإذن 
اهلل مع أحد املخرجني في الكويت بفكرة 

شبابية.

محمد الصراف مع رهف في أحد امللتقيات الفنية

رابطة أساتذة معهد املسرح التقت »نقيب الفنانني الكويتيني«

عبداحلسني عبدالرضا: نقابة الفنانني مهمة 
وبانتظار قانونها اخلاص

الكويت عربي���ا وخليجيا، 
وأيضا إيجاد ساحات فنية 
جديدة تس���توعب طاقات 
الشباب ومشاريعهم الفنية 

في مختلف حقول الفن.
 وعن نقابة الفنانني، قال 
النقيب عبدالرضا خالل اللقاء 
انه ملس خالل لقائه بنقابة 
الفنانني واإلعالميني الكويتية 
حرصهم على دعم الفنانني 
من الشباب وتسهيل عملهم، 
إزالة جميع  والعمل عل���ى 
العوائق خلل���ق بيئة فنية 
تلب���ي طموحاتهم وحتقق 
أحالمهم، مؤكدا أهمية دور 
النقابة، ومعبرا عن طموحه 
وتطلعات���ه بنج���اح هذه 
املؤسسة التي طال انتظارها 

على حد تعبيره.
 وقال انه على أمت االستعداد 
للمس���اهمة في تفعيل دور 
الفنانني واإلعالميني  نقابة 
الكويتية لتأخذ دورها في 
تنظيم احلركة الفنية ودعم 
ومساندة املنتمني لها، مشددا 
الدعم  على ضرورة توفير 
املادي واملعنوي للنقابة من 
قبل الدولة، معربا عن أمله 

في أن يكون ل���دى النقابة 
قانون خاص، ينظم عملها، 
فضال عن مقر مكاني شامل 
يجم���ع الفنانني ويوفر لهم 
حاضنة إلبداعاتهم، ألن لديه 
طموحا في أن تكون النقابة، 
مؤسسة معنية باحلفاظ على 
الفني ودعم احلركة  اإلرث 

الفنية والعاملني فيها.
 من جانبه، صرح رئيس 
رابطة أعضاء هيئة تدريس 
العال���ي للفن���ون  املعه���د 
املسرحية د.فهد العبداحملسن 
ان أس���اتذة الرابطة تداعوا 
الفنان���ني  نقي���ب  للق���اء 
عبداحلس���ني عبدالرض���ا، 
ممثل���ني بالدكاترة د.فاضل 
املويل، ود.خليفة الهاجري، 
ود.محمد الزنكوي، ود.حسني 
احلكم، ود.خلود الرشيدي، 
ود.ابتسام احلمادي، كممثلني 
ع���ن كل األعضاء، لإلعراب 
الفخر مبناس���بة منح  عن 
الفن���ان الكبي���ر والقدي���ر 
عبداحلسني عبدالرضا، لقب 
»نقي���ب الفنانني«، من قبل 
الفنانني واإلعالميني  نقابة 

الكويتية.

الفني  مخرجاتها وتطورها 
واألكادميي، من خالل إحلاقها 
مبؤسس���ة أكادميية عريقة 
الهيئة  أو  الكويت  كجامعة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، مب���ا يعزز من 

قيمتها الفنية«.
وأعرب نقيب الفنانني عن 
البروتوكول  إعجابه بفكرة 
الذي يض���م نقابة الفنانني 
برابط���ة أعض���اء هيئ���ة 
تدري���س املعه���د العال���ي 
للفنون املس���رحية، وذلك 
إط���ار توجيهات وزير  في 
اإلعالم والش���باب الشيخ 
سلمان احلمود، بهدف دعم 
الفنون وإنعاش  وتشجيع 
الس���احة الثقافي���ة، حيث 
أوضح أعضاء رابطة املسرح 
لنقيب الفنانني أنه من خالل 
البروتوك���ول، فإن الرابطة 
والنقابة ستكونان على أمت 
االس���تعداد لوض���ع جميع 
طاقاته���ا وط���رح برامجها 
الفنية لدعم احلركة الفنية 
البالد، للمس���اهمة مع  في 
اجلهات املعنية في احملافظة 
على املركز الفني الذي حتتله 

هنأت رابطة أعضاء هيئة 
تدريس املعهد العالي للفنون 
الفنانني  املس���رحية نقيب 
الكويتي���ني عبداحلس���ني 
عبدالرضا عل���ى نيله هذا 
اللقب، وقال رئيس الرابطة 
د.فهد العبداحملسن ان وفدا 
من الرابطة زار نقيب الفنانني 
عبداحلس���ني عبدالرض���ا 
»مبناسبة منح نقابة الفنانني 
الكويتية لقب  واإلعالميني 
نقيب الفنانني للفنان القدير 
عبداحلس���ني عبدالرض���ا، 
الذي س���عد جميع الفنانني 
إلى  واإلعالميني بانضمامه 

نقابتهم«.
وعب���ر نقي���ب الفنانني 
عبداحلسني عبدالرضا في 
تصريح صحافي، عن إعجابه 
بنشاط رابطة أعضاء هيئة 
تدري���س املس���رح، وأبدى 
تأيي���ده ل���كل األطروحات 
البن���اءة، الس���يما مقترح 
انتق���ال أكادميي���ة الكويت 
الفنية(  للفنون )املعاه���د 
العامة للتعليم  الهيئة  إلى 
التطبيق���ي ».. لتتحق���ق 
استقالليتها، ولضمان جودة 

نقيب الفنانني عبداحلسني عبدالرضا مع اعضاء رابطة املعهد العالي للفنون املسرحية

»the Voice« مزيد من األصوات االستثنائية في ثاني احللقات املباشرة في
رغم تأكيد املشتركني - 
اطالل���ة بعد أخ���رى – عبر 
أنهم  غنائه���م االحتراف���ي 
يستحقون فعال التنافس على 
اللقب، وس���عيهم الى اقناع 
املدربني األربعة  النجوم - 
كاظم الساهر، وشيرين عبد 
الوهاب، وصاب���ر الرباعي، 
وعاص���ي احلالن���ي بذلك.. 
اال أن غربل���ة املواهب تنهي 
مشوار 4 من بني 12 يغنون 
خالل احللقة، ليستمر بالتالي 
مش���وار 8 فقط الى املراحل 
املباشرة املقبلة، وذلك ضمن 
 »the Voice« البرنامج العاملي
 MBC1 بصيغته العربية على
و»MBC مص���ر«. وفي هذا 
السياق، اتفق النجوم األربعة 
عل���ى أن املواه���ب يتطور 
مستواها مرحلة بعد أخرى، 
وأنهم يفاجئونهم باضافات 
نوعية على املس���رح ضمن 

»احللقات املباشرة«. 
وبعد حلقة حفلت بنكهة 
مصري���ة وطني���ة بامتياز، 
وأتت مليئة بالغناء والطرب 
وحلظات التوتر واخلوف من 
النتائج، واللقاءات من داخل 
 V( غرفة التواصل االجتماعي
Room(، تأه���ل الى املرحلة 
املقبلة من »فريق شيرين« كل 
من: اياد بهاء ونداء شرارة، 
ومن »فريق صابر« كل من: 
حمزة الفضالوي وجاد أبي 

حيدر. 
أم���ا من »فري���ق كاظم« 
فتأه���ل كل م���ن: تامر جنم 
ورضوان صادق، ومن »فريق 
عاصي« كل من: علي يوسف 

وعمر دين.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

العروض  انطلق ثان���ي 
املباش���رة من البرنامج مع 
الوطنية،  األجواء املصرية 
اذ قدمت شيرين عبد الوهاب 
النش���يد الوطن���ي »بالدي 
بالدي«، على خشبة املسرح 
التي تضاه���ي بضخامتها 
نظيرته���ا العاملي���ة، وذلك 
قبل أن يطل املشتركون في 
أغنية مشتركة بينهم ألداء 
أغنية »ما شربتش من نيلها« 
لش���يرين. بعد ذلك، بدأت 
رحلة املش���تركني اجلديدة 
على املس���رح، على أن يتم 
استبعاد 4 مواهب، ويستمر 

»the Voice« املشاركون في احللقة الثانية لبرنامج

8 فقط الى املرحلة التالية، 
ويتم االعتماد بشكل أساسي 
على تصويت اجلمهور الذي 
يحدد من هي املواهب التي 
ستنتقل الى احللقات املقبلة. 
فبعدما كان رأي املدربني هو 
األساس في املرحلتني األولى 
الدفة في  انتقلت  والثانية، 
هذه املرحلة املباش���رة الى 
اجلمه���ور ال���ذي يص���وت 
للموهبة األقوى، ويعتبرها 
األكثر ج���دارة وأحقية في 

الوصول الى اللقب.
انطلق���ت املنافس���ة مع 
»فري���ق ش���يرين«، ووعد 
املشتركون الثالثة في فريقها 

بتقدمي »حاجة ما حصلتش« 
في داللة على أنهم سيقدمون 
عروضا مبهرة متكنهم من 
املقبلة.  الى املرحلة  التأهل 
الطيب من  وقد غنى محمد 
السودان »الليلة يا سمرا« 
للفنان محمد منير، فأثنت 
شيرين على احساسه علما 
أن املش���ترك نس���ي بعض 
كلمات األغنية. بعده، غنى 
اي���اد بهاء من مصر »كالمي 
انتهى« للفنان أحمد سعد. أما 
نداء شرارة من األردن فأدت 
أغنية »لعبة األيام« للمطربة 
الراحل���ة وردة اجلزائرية، 
وأثنت شيرين على حضورها 

وأدائها والتزامها، وأكدت أنها 
ستدعمها دوما. وعند اللحظة 
احلاسمة، اختار اجلمهور اياد 
بهاء ليكمل املش���وار نحو 
اللقب، فيما قررت شيرين 
انقاذ نداء شرارة وتعيدها 
الى املنافسة، ليخرج بالتالي 

محمد الطيب. 
فري���ق صابر.. اجلمهور 
يختار حم���زة الفضالوي، 
وصاب���ر ينق���ذ ج���اد أبي 
حيدر. أما ثاني الفرق التي 
وقفت على خشبة املسرح، 
فكان »فري���ق صابر«. غنى 
حمزة الفضالوي من تونس 
»عالطاير« للفن���ان صابر 

الرباعي، فعلق صابر على 
أدائه بالقول إن املشترك أدى 
األغنية أفضل من أدائه هو 
لها، ومنحه احلق بأن يغنيها 
ساعة يشاء. وجمعت رنني 
الشعار من لبنان بني الغناء 
باللغتني الفرنسية والعربية، 
 »Ne me quitte pas« ف���أدت
 ،)Jacques Brel( جلاك بريل
و»لو نويت تنسى« جلورج 
وسوف، فوصف صابر صوتها 
باملطواع والقادر على غناء 
اللغات واللهجات.  مختلف 
أما جاد أبي حيدر من لبنان 
 »I do anything for love« فغنى
مليت لوف )Meat loaf(، فأبدى 

بأداء  صابر اعجاب���ه أيضا 
املشترك. واختار اجلمهور 
حمزة الفضالوي لالنتقال 
الى املرحلة التالية، فيما أراد 
صابر اعطاء فرصة لألغنية 
الغربية للتقدم، فمنح صوته 
جلاد أبي حيدر، فيما خرجت 

رنني من املنافسة.
بعد ذلك، حان وقت وقوف 
»فريق كاظم« على املسرح، 
فأدى رض���وان صادق من 
سورية أغنية »رمشة عينك« 
لوديع الصافي، وأثنى كاظم 
على أدائه واصفا اياه بالرائع، 
ومعتب���را أن���ه ينتمي الى 
املدرس���ة الطربية العظيمة 

للفنان الراحل وديع الصافي. 
التحكم  وأشاد بقدرته على 
بطبقات صوته. وغنى أمجد 
شاكر من السودان، أغنية من 
الفن السوداني »لو تعرف 
الشوق« لش���رحبيل أحمد، 
ومزج في وصلة غنائية ما بني 
اللغتني العربية واالجنليزية. 
وأشاد كاظم باللوحة الفنية 
املتناسقة التي قدمها الشاب 
على املسرح، وبثقته بنفسه 
والتزامه بالنصائح. وكان 
آخر من غنى في هذا الفريق 
تامر جن���م من لبنان، فأدى 
»ي���ا حبيب���ي قلب���ي مال« 
لرامي عياش. واعتبر كاظم 
أن املش���ترك حتدى نفسه، 
وهذا يشهد له. وفي اللحظة 
احلاس���مة، اختار اجلمهور 
تامر جنم لالنتقال الى املرحلة 
املقبلة، فيما اختار كاظم أن 
ينقل معه الى املرحلة التالية 
رضوان ص���ادق، وبالتالي 
خرج أمجد ش���اكر في هذه 

املرحلة.
وكان مش����تركو »فريق 
عاصي«، آخر من وقفوا على 
املس����رح، فأدى أحمد ناصر 
الفنجان«  من مصر »قارئة 
للعندليب األسمر عبد احلليم 
حافظ. واعتبر عاصي أن ميزة 
أحمد التي دفعت به الى انقاذه 
في املواجهة، هو احساس����ه 
العالي في الغناء. وأطل علي 
يوسف من العراق، من خالل 
أغنية »موال أريد أنس����اك« 
ملاجد املهن����دس و»يا طير« 
حلامت العراقي. أثنى عاصي 
على أدائه األغنية وعلى »رقيه 
في الغناء« كما قال، ووصفه 
ب� »النج����م القادم«. أما آخر 
املشتركني في هذا الفريق فهو 
عمر دين من لبنان، الذي قدم 
 Writing« لوحة فنية غنائية
on the Wall« لس����ام سميث 
)Sam Smith(، فعلق عاصي 
قائال إن »كل مواصفات النجم 
العاملي موجودة في عمر«. 
وعند حلظة االختيار، وقف 
الثالث����ة على  املش����تركون 
أعصابه����م، ومنح اجلمهور 
صوته لعلي يوس����ف، فيما 
أراد عاصي اعط����اء فرصة 
الغربي����ة كما قال،  لألغنية 
وأعطى بالتالي صوته لعمر 
دين، وانته����ت رحلة أحمد 

ناصر في املنافسة.

حلقة مليئة بالغناء 
والطرب وحلظات 

التوتر واخلوف 
من النتائج

مذيعة مخارج 
احلروف غلط عندها 

وما تعرف تتعامل 
مع الكاميرا هاأليام 

واصفة نفسها انها من 
أفضل مقدمات برامج 

التوك شو..
 اهلل يشفيچ!

مقدم برامج شكله 
مو مصدق حاله انه 

مستضيف فنان مشهور 
نسى حاله وطيح امليانة 

معاه بصورة غريبة 
وبعيدة عن التقدير 

ملشوار هالفنان.. 
خف علينا!

مخرج اتهم ممثلة في 
عمله اليديد انها تدقدق 
على الصحافة وتعطيهم 

تفاصيل مسلسله مع 
انها موقعة عند منتجه 
على تعهد بعدم إفشاء 

أسراره.. 
استريح بس!

حروفميانة تفاصيل 


