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يبث عبر محطة »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين« وعدد من الشركات الوطنية

»ألو فبراير« جوائزه سيارات وساعات ألماس يوميًا

 مفرح الشمري
اس���تطاع املذيع احمد املوسوي ان يستقطب 
مستمعي محطة »كويت FM«، خصوصا مشتركي 
»زين« للمش���اركة في البرنامج املسابقاتي »ألو 
فبراير« الذي يبث يوميا برعاية »األنباء« و»زين« 
و»منتزه خليفة الس���ياحي«، »شركة كون سبت 
للهواتف«، »املنار كلينيك«، »أتيليه مودا ستايل« 
ملصممة األزياء الكويتية فريدة النوبي وآخرين، 
وذلك من خالل اسلوبه اجلميل اخلفيف على قلوب 
املستمعني الذين عبروا عن سعادتهم بسماع صوته 
باعتباره من املذيعني الشباب املميزين في الفترة 

احلالية، متمنني له ولزميلته حنان جابر التوفيق 
ف���ي هذا البرنامج الذي يعده علي حيدر، خديجة 
دشتي ويخرجه نايف الكندري وينسق اتصاالته 

كل من رامي الشعار وجميل إقبال.

سيارات شيفروليه

اجلدي���د في »ألو فبراير« له���ذا العام انه يعطي 
الفرصة للمشاركني للفوز بأكثر من سيارة شيفروليه، 
وذلك من خالل السحب األسبوعي او من خالل عدد 
»املسجات« التي يتم ارسالها حيث سيحصل املستمع 
الذي يحقق اكثر عدد من الرس���ائل على الس���يارة 

فورا وهذا األمر جعل املنافسة بني املستمعني كبيرة 
منذ انط���الق حلقته األولى األحد املاضي، باالضافة 
ال���ى جوائزه املقدمة من »األنب���اء« وهي عبارة عن 

ساعات »أملاس«.

فرصة جيدة

املذيعة الواعدة حنان جابر اعتبرت مش���اركتها 
ف���ي البرنامج فرصة جيدة لالنتش���ار، خاصة انها 
لديها الرغبة في االستفادة منها حتى يتعرف عليها 
املستمعون جيدا، متمنية كل التوفيق جلميع املشاركني 

والفوز بجوائز البرنامج القيمة.

)فريال حماد( أحمد املوسوي وحنان جابر في البرنامج   صورة جماعية لفريق »ألو فبراير«

كتبها خالد المريخي ولحّنها فهد الناصر 

»دانة الدنيا« تجمع راشد الماجد وأحمد حسين
 بشار جاسم

بس���رية تامة سجل الفنان 
املاجد والفنان  الكبير راش���د 
املتمي���ز احمد حس���ني أغنية 
وطنية جدي���دة بعنوان »دانة 
الدنيا« مبناسبة ذكرى تولي 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د مقاليد احلكم، 
وهي من كلمات خالد املريخي 
الناصر ويقول  وأحلان فه���د 

مطلعها:
ي��ا دان��ة الدنيا ي��ا ت��اج األوطان
يا كويت يا أم اخلير والعز والطيبة
كلچ فخر من دار س��لوى لدسمان
شمس��چ تغار من القمر جلت تغيب
وعن الدويتو يقول حسني: أنا 
طبعا وايد مستانس من هاألغنية 
الوطنية خصوصا بالغناء أمام 
جنم كبير مثل سندباد األغنية 
الفنان راشد املاجد الذي عرف 
بأخالقه العالية ودعمه للشباب.
وتابع: غن���اء املاجد معاي 
أعتبره دعما كبيرا لي وأيضا 
كل الشكر للشاعر خالد املريخي 
وامللحن الرائع فهد الناصر على 
هذه األغنية وأمتنى ان تعجب 

اجلمهور الكرمي.
أم���ا ملح���ن األغني���ة فهد 
الناصر فيق���ول: أغنية »دانة 
الدنيا« فكرتها جديدة من حيث 
الفنان  ان  الدويتو، خصوصا 
راش���د املاجد ألول مرة يغني 
مع مطرب كويتي، وباألحرى 
مطرب كويتي ش���اب والفنان 
الكبير راش���د املاجد كان مرنا 
جدا في تسجيل األغنية ودائما 
كان ينادي احمد حسني بالبطل 

ألنه فنان خلوق.
وأضاف: كل الشكر للقائمني 
على األغنية بدولة اإلمارات مثل 
الش���اعر علي اخلوار وامللحن 
موس���ى محمد والفن���ان فايز 

السعيد ومجموعة الكورال.

امللحن فهد الناصر

أحمد حسني مع السندباد راشد املاجد

ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ 16

»منارة« علي المفيدي تّلم شمل األسرة الفنية

 مفرح الشمري
ضمن انش����طة مهرجان القري����ن الثقافي ال� 16 
وبحضور االمني العام للمجل����س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي ومديرة ادارة املسرح 
باملجلس الوطني كاملة العي����اد ونخبة كبيرة من 
الفنانني على رأسهم العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
والفنان القدير س����عد الفرج والفنان القدير محمد 
املنصور، باالضافة الى اعضاء الهيئة التدريسية في 
املعهد العالي للفنون املس����رحية، أقيم صباح امس 
»منارة« للفنان الكبي����ر الراحل علي املفيدي الذي 
استطاع ان يلم شمل االسرة الفنية رغم رحيله من 
خالل »منارته« التي أضاءت املعهد العالي للفنون 

املسرحية.
أدار »املنارة« أستاذ قسم التمثيل واالخراج دخيل 
الدخيل، الذي رحب باحلضور، وأشاد بدور املجلس 
الوطني في اقامة هذه الذكرى أو املنارة لروح الراحل 
علي املفيدي، ومن ثم ألقى وكيل املعهد العالي للفنون 
املسرحية د.فهد السليم كلمة نيابة عن اعضاء هيئة 
التدريس ف����ي املعهد، قال فيها : يعد الفنان الراحل 
علي املفيدي واحدا من جيل الرواد في احلركة الفنية 
الكويتية، ومن أكثر أبناء هذا اجليل عطاء وحيوية 
وتنوعا بني املسرح والتلفزيون واالذاعة، على مدى 
العقود االربعة املاضية، وقد لقب املفيدي بش����يخ 
املخرجني االذاعيني بعدما تربع على عرش االخراج 
االذاعي، مع االحتفاظ مبكانه ومكانته في املس����رح 

والتلفزيون.
وتابع: جتمعني مع الراحل مواقف ال ميكن نسيانها 
أبدا، فهو كان أبا حنونا على أبنائه الفنانني، وال أنسى 
في يوم من االيام عندما سهر معي حتى الصباح عندما 
كنت أستعد إلحدى املسرحيات في اليوم التالي، فلم 

يبخل علي أبدا بنصائحه وتوجيهاته لي.

أعمال ابداعية

بعد ذلك، ألقت االعالمية أمل عبداهلل كلمة جاء 
فيها: يعتبر الفنان علي املفيدي واحدا من أهم وأميز 
الفنانني الكويتيني الذين أثروا املكتبة الفنية اخلليجية 
والكويتية بالكثير من االعم����ال االبداعية املتميزة 
والتي تركت بصمات واضحة في مس����يرة احلركة 
الفنية بالكويت خصوصا واحلركة الفنية اخلليجية 
بصفة عامة، وقدم الفنان الكبير على مدى اكثر من 
أربعني عاما مشوارا فنيا متنوعا وشامال في االذاعة 
واملسرح والتلفزيون والسينما، وهو ما يؤكد اننا 
ازاء فنان ش����امل أعطى حياته للفن فمنحه الشهرة 

والنجومية وحب الناس.
بدوره، قال العمالق عبداحلسني عبدالرضا الراحل 
علي املفيدي فنان ملتزم حتى النخاع، وكنت دائما 
اسمية حمامة السالم في اللوكيشن، فقد كان طيبا 
مع جميع زمالئه الفنانني، ويحب اصالح املش����اكل 
التي حتدث بينهم، ايض����ا يعتبر هذا الفنان عالمة 
مميزة من عالمات الفن الكويتي، وجمعتني به عدة 

اعمال ال ميكن نسيانها أبدا.

أما الفنان س����عد الفرج فقال: لعل من الصعوبة 
مبكان ان تختزل جتربة زميل لك عاشرته سنوات 
طويلة في بضع كلم����ات، لقد كان رحمة اهلل عليه 
مثاال رائعا للفنان امللتزم س����واء في أداء أدواره أو 
في مواعيده، الى جانب احترامه وجهة نظر املؤلف 
أو املخ����رج، وله دائما رأي يضيف ب����ه الى العمل 

الذي يشغله.
وتابع: كان رحمه اهلل شريكا مع مجموعة كبيرة 
ثابرنا واجتهدنا في والدة اول عمل سينمائي كويتي 
هو فيلم »بس يا بحر« في أواخر الستينيات، وأتذكره 
في منتصف الس����بعينيات حينما أنتجنا مسلسل 
»درب الزلق« وذلك الدور املميز الذي جسد من خالله 

شخصية »قحطة«.

عرش الفن

من جانبها، ألقت رائدة مس����رح الطفل الكاتبة 
عواطف البدر كلمة ارجتالية مختصرة قالت فيها:

يبقى الفنان علي املفيدي واحدا من أبرز الرواد 
الذين تركوا بصمة واضحة في الفن الكويتي، واالجمل 
ان عرشه الفني لم يهتز طيلة السنوات، بل ظل محافظا 

على عطائه ومكانته طيلة مشواره الفني.
أما الفنان طارق العلي الذي اعتذر عن عدم احلضور 
لظ����روف خاصة، فبعث بكلم����ة مطبوعة تضمنت 
قوله: لق����د كان املفيدي فنانا حقيقيا، وكان حمامة 
سالم إلخوانه الفنانني، محبا لفنه، عاشقا للمسرح 
والتلفزيون واالذاعة، كان عبقريا من خالل تعاطيه 
مع أي نص بني يديه يبث فيه روحا وحيوية، وكان 
الفنان الراحل يح����ب االصالح بني املتخاصمني من 
اخوانه الفنانني عل����ى الرغم مما يعانيه من أزمات 

صحية، وكان يحرص على زيارة اجلميع.
 الفنان محمد املنصور قال: الراحل علي املفيدي 
صاحب بصم����ات واضحة في كثير م����ن املجاالت 
الفنية املتنوعة التي خاضها وحقق جناحات فيها، 
بدءا بالعمل االذاعي الذي برز اس����مه فيه بقوة، الى 
التلفزيون واملسرح، واستطاع ان يحفر اسمه بقوة 

في قلوب اجلماهير.
وفي اإلطار ذاته، أشاد كل من عبدالعزيز السريع 
ومحمد جابر واحالم حس����ن بالراحل علي املفيدي 

ومواقفه الطيبة، وذكرياتهم اجلميلة معه.
من جهتها، حرصت مديرة ادارة املسرح باملجلس 
الوطني كاملة العياد على إلقاء كلمة عفوية اشادت 
من خاللها بأخالقيات وطيب����ة الفنان الراحل علي 
املفيدي، والتزامه الفن����ي، وان الفعالية التي يقوم 
به����ا املجلس الوطني اليوم م����ا هي اال واجب جتاه 

هذا الفنان الراحل.
وطالب االمني العام للمجل����س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي جميع الفنانني والفنانات 
بضرورة توثيق آرائهم هذه عن الفنان الراحل علي 
املفيدي ف����ي كتيبات تظل موجودة جلميع االجيال 
الفنية الت����ي تتعاقب، ولكي تكون خير ذكرى لهذا 

الفنان الراحل.

العمالق عبداحلسني عبدالرضا )كرم دياب( لقطة جماعية ألسرة الراحل علي املفيدي مع حضور »املنارة«  

الفنان القدير سعد الفرج

رائدة مسرح الطفل عواطف البدر

ابرار وخالد ابناء الراحل على املفيدي يبدو عليهما التأثر

يسرا اللوزي 
»للكبار فقط«

 القاهرة ـ سعيد محمود
تستعد الفنانة الشابة 
يسرا اللوزي للمشاركة 
في فيلم »للكبار فقط« 
ومن املقرر ان يشاركها 
بطولته خالد الصاوي.

»للكب����ار فقط« من 
تألي����ف بش����ير الديك 
وإخ����راج محمد العدل 
وجار اآلن ترشيح باقي 
العمل حيث من  أبطال 
املقرر ان يبدأ تصويره 
املقبل  خ����الل م����ارس 
ليكون جاهزا للعرض 

خالل موسم الصيف.
يذكر ان يسرا اللوزي 
بدأت تصوي����ر دورها 
في مسلسل »اجلماعة« 
ال����ذي يتن����اول قصة 
جماعة اإلخوان املسلمني 
ويشارك في بطولته إياد 
نصار وع����دد كبير من 

يسرا اللوزيالنجوم.


