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حياته كانت مليئة بالمواقف اإلنسانية

عامان على رحيل »الضاحك الباكي« خليل إسماعيل

أكدتا على النشاط الفني المتميز في »المهرجان« وهنأتا الديرة باألعياد الوطنية

شيرين وميريام: سنبذل قصارى جهدنا
إلرضاء جمهورنا الكويتي في »ليالي فبراير«

عبدالحميد الخطيب
وصفت الفنانة ش���يرين عبدالوهاب 
مهرجان »ليالي فبراير« بالنشاط الفني 
املتميز، في مدى تفاعل جمهوره مع مطربيه 
املشاركني، السيما ان مشاركتها في حفل 
يضم جنمني سطعا في سماء الطرب مثل 
سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد 
ومطرب اإلحساس فضل شاكر يعد مبنزلة 
منافسة قوية تتطلب تقدمي أرقى وأعذب 

ما لديها من كلمات وأداء فني.
وكش���فت عبدالوهاب ع���ن أن هناك 
العديد من املفاجآت في جعبتها لتقدمها 
الى جمهورها العزيز في الكويت باإلضافة 
الى غن���اء مجموعة كبي���رة من أغنيات 
ألبومها األخير »ش���يرين 2009«، والذي 
يحمل طابعا موسيقيا من طراز خاص ال 
يعبر سوى عن فنانة حملت رسالة فنية 
لتقدمها بصوت شجي وعذب والتي وعدت 
جمهورها الكويتي بأن تلبي جميع رغباته 
أثناء تقدميها للحفل. وأش���ارت الى أنها 
سعيدة جدا بأن تشارك في »ليالي فبراير« 
للعام الثاني على التوالي، وهي فرصة أن 
تلتقي فيها جمهورها الكويتي بعد طول 
غياب بطلة جديدة ومميزة لتقدمي كل ما 

هو جديد أو قدمي على حد سواء.

ألمع النجوم

م���ن جانبها قالت النجم���ة اللبنانية 

ميريام فارس في تصريحها 
للجنة اإلعالمية ملهرجان 
ليالي فبراي���ر: أعلم جيدا 
أن بالكويت جمهورا كبيرا 
ينتظرن���ي وأن���ا بدوري 
مش���تاقة للكويت وأهلها 
وسأبذل قصارى جهدي في 
حفلي األول في املهرجان 
إلرضائهم جميعا، معربة 

عن سعادتها الكبيرة بالغناء على مسرح 
املهرجان ووجودها بجوار نخبة كبيرة من 

أملع جنوم اخلليج والعالم العربي.
وأشارت الى أنها أعدت أكثر من مفاجأة 
جلمهورها في الكويت الذي تعتز به كثيرا 
حيث قالت: وجدت من هذا اجلمهور املتذوق 
للفن كل الدعم والتشجيع منذ بدايتي الفنية 
فحبي للشعب الكويتي واخلليجي بشكل 
خاص هو الذي دفعني لتقدمي أغان باللهجة 
اخلليجية مث���ل أغنية »مكانه وين« من 
أحلان املبدع عبداهلل القعود، ملمحة الى 
أنها زارت الكويت مرات متعددة وشاركت 
العائالت الكويتية الكثير من مناسباتهم 

السعيدة.
وأكدت ميريام فارس امللقبة ب� »جنمة 
الش���باب األولى« أنها س���تغني باقة من 
أجمل أغنياتها التي أحبها اجلمهور منها: 
إيه،  »ناديني، ماشي براحتك، واحشني 
مكانه وين، أنا مش أنانية، أنا قلبي لك« 

باإلضافة الى أغاني ألبومها 
الذي حمل عنوان  األخير 

»بتقول إيه«.
وعن مشاركتها في حفل 
النجوم  يضم نخبة م���ن 
الشباب مثل بشار الشطي 
ومحمد حماقي وفرقة ميامي 
قالت: أنا سعيدة بوجودي 
في حف���ل يضم كل هؤالء 
النجوم الشباب واملنافسة اجلميلة بيننا 
ستكون في النهاية لصالح اجلمهور وأنا 
أعلم جيدا الشعبية الكبيرة لفرقة ميامي 
وأعلم أن لهم جمهورا كبيرا يحرص على 
مش���اهدتهم ونفس الشيء ينطبق على 
النجم بشار الشطي باإلضافة الى النجم 
املص���ري محمد حماقي فكل واحد منا له 
أس���لوبه الغنائي اخلاص به وأعتقد أن 

احلفل سيكون رائعا وناجحا.
وحرصت ميريام قبل أن تنهي كلمتها 
أن تهنئ الكويت حكومة وشعبا بالعيد 
الوطن���ي وعيد التحرير، ومتنت أن يعم 
السالم الدائم على الكويت وعلى العالم 

أجمع.

وسام شرف

بدورة أعرب الشاعر السعودي هالل 
املطيري عن تقديره الكبير للقائمني على 
مهرجان ليالي فبراير ودعوته للمشاركة 

هذا العام واصفا الدعوة بوسام الشرف 
وتكرمي للشعر والشعراء بدعمهم للحركة 

الشعرية في اخلليج العربي.
وقال املطيري ان���ه ليس غريبا على 
دولة مثل الكويت هذا التميز ألنه متتلك 
إعالما متطورا يواكب كل ما هو جديد في 
الطفرة االعالمية احلديثة وخاصة تلفزيون 
الوطن ال���ذي نكن له كل احترام وتقدير 
ملا يقدمه وبال شك دعمه لهذه األمسيات 
الكبيرة يبني مدى حرصه على التمسك 
بالتراث الشعبي واحملافظة عليه وإيصاله 

لألجيال املتعاقبة.
وأكد هالل املطيري أنه قادم وفي جعبته 
العديد من القصائد اجلديدة التي سيكون 
جمهور »زين الليالي.. ليالي فبراير« أول 
من يستمع إليها ويستمتع بها وستكون 
حصرية لهم في هذه املناسبة التي تعيشها 
الكويت ومشاركة منه باحتفاالتها بأعيادها 

الوطنية وعيد التحرير.
وأوضح ان هذه التجربة تعد الثانية 
التي يقيمها في الكويت بعد مشاركة سابقة 
في مهرجان »هال فبراير«، مشيرا الى أن 
الشعب الكويتي له نظرة خاصة تختلف 
عن الكثيرين في تذوق الش���عر ومتييز 
القصائد التي يسمعها ولديه اطالع كبير من 
حيث محتوى القصيدة وجزالتها واملفردات 
التي تتضمنها ما يدل على ثقافة كبيرة 

لهذا اجلمهور.

أحمد الوسمي
ش����هدت األيام املاضية الذكرى الثانية لوفاة الفنان الراحل خليل 
اسماعيل احد رموز الساحة الفنية في الكويت وجنوم االذاعة واملسرح 
والتلفزيون وحتديدا في 31 يناير عام 2008، حيث لم يكن رحمه اهلل 
فنانا عاديا فقد وجدت فيه كل القيم االنسانية النبيلة، باالضافة الى 
موهبت����ه الفنية املتعددة اجلوانب حت����ى اطلق عليه لقب »الضاحك 
الباك����ي« فهو احد الفنان����ني الذين اثروا احلرك����ة الفنية في الكويت 
واخلليج وقدم الكثير من االعم����ال التي مازالت محفورة في الذاكرة 
لقيمتها العالية فقد كان منوذجا ومثاال يحتذى به لتعامله مع زمالئه 

الفنانني واحترام ما يقدمه جلمهوره.
لقد قدم خليل اس����ماعيل خدمات كثيرة لوطنه الكويت من خالل 
مسيرة حافلة بالعطاء وخسرت الساحة الفنية جنما ال يعوض ولكن 
مشيئة اهلل وقدره امر محتوم ويبقى عزاؤنا أعماله اخلالدة في ذاكرة 

اهل الكويت.
س����ت��بقى »ي���ا أب����ا عبدالرزاق« خالدا في ذاك����رة أهلك ومحبيك 
وجمهورك الذين لن ينسوا ما قدمت وسيتذكرون دائما البسمة التي 

كنت تنشرها اينما ذهبت.

مسيرته الفنية

بدأ خليل اسماعيل مسيرته الفنية في اذاعة الكويت وعمل بها مخرجا 
وممثال في مسلسل »حبابه« والذي شارك فيه للتلفزيون أيضا.

وكانت بدايته في مسرحية »حب وحرامية« عام 1971 وخالل هذا 
العمل تفجرت مواهبه التمثيلية ومن ثم انتسب ملسرح اخلليج العربي 
وش����ارك في العديد من املس����رحيات منها »1، 2، 3، 4.. مب«، »شاليه 
الس����عادة«، »احلالق«، »يا معيريس«، باالضافة الى املسرحية االكثر 
ش����هرة »اذا طاح اجلمل« هذا بالنسبة ملسرح اخلليج العربي، بينما 
شارك خارج الفرقة في مسرحيات هي: »ممثل الشعب«، »رجل مع وقف 
التنفيذ«، »الطني«، »ولعها ش����عللها«، »باملشمش«، »الكورة مدورة« 
و»انتخبوا أم علي«. وشارك في االنتاج في مسرحية »شيكات بدون 
رصيد« مع حياة الفهد وعائشة ابراهيم، باالضافة الى مسرحيات »بيت 
العزوبية« اما عن االعمال الدرامية فقد قدم الراحل خليل اس����ماعيل 
الكثير من املسلس����الت التلفزيونية اهمها »سوق الفريج«، »احلظ«، 

»املالي����ني«، »خرج ولم يعد«، باالضافة الى »خالتي قماش����ة«، »درب 
الزلق«، »قاصد خير« كما ان له جتربة س����ينمائية مع الفنانة سعاد 
حسني، نور الشريف، جورج سيدهم وحسن مصطفى في فيلم »غريب 
في بيتي«. وحصل على العديد من اجلوائز منها: جائزة افضل ممثل 
في مهرجان املس����رح العاملي للطفل في ليبيا عام 1979 عن مسرحية 
»البس����اط الس����حري«، وحصل على جائزة افضل ممثل في مهرجان 

املسرح احمللي عن مسرحية »إذا طاح اجلمل«.
ولعل التكرمي االغلى الذي ناله كان من االمير الوالد الراحل الشيخ 
سعد العبداهلل رحمه اهلل وذلك مبناسبة االسبوع الثقافي الكويتي في 
بغداد، كما مت تكرميه في مناسبات عدة وقبل قرابة عامني مت تسمية 
خشبة املس����رح املوجودة في مقر فرقة اخلليج العربي باسمه وذلك 

مببادرة من رئيس مجلس االدارة احلالي اسامة املزيعل.
اننا اليوم نستذكر رائدا من رواد الساحة الفنية الذي قدم حياته 
وج����هده من اجل صنع قيمة لالبداع الكويتي وتكملة مسيرة الرواد 
االوائ��������ل، رح��مك اهلل يا ابا عب����دالرزاق فقد اضحكتني وابكيتني 

ي� »الضاحك الباكي«.

شيرين عبدالوهاب ميريام فارس

هالل املطيري

 : ي لمطي�ر ا
الك�ويت ت�متلك 
مت�طورًا  إعالم�ًا 
ك��ل  ي�واك�ب 
م�ا ه�و ج�دي�د

عدد الدول املجاورة للكويت برا؟
أ � دولتان

ب � 3 دول
ج � 4 دول

بعد توزيعه 2000 جائزة على 900 فائز منذ انطالقته

عايشة العمر تفوز بشفر »ألو فبراير« األولى
مفرح الشمري

فازت املستمعة عايشة العمر 
املقدمة  بسيارة »الشفر« األولى 
من ميديا فون بلس اجلهة املنفذة 
لبرنامج املسابقات »ألو فبراير« 
وذلك من خالل السحب عن طريق 
الكمبيوتر الذي »صاد« اسم عايشة 
لتكون اول فائزة بسيارات »ألو 
فبراير« التي ستقدم يوميا بالنقاط 
أو أسبوعيا بالسحب للمشتركني 
الراعية  خصوصا عمالء »زين« 
للبرنامج باإلضافة الى »األنباء«، 
»منتزه خليفة السياحي«، »اتيليه 
م���ودا س���تايل«، »كون س���بت 
للهواتف«، »املنار كلينك«، »سوكر« 

وآخرين.
وعّب���رت العمر ع���ن فرحتها 
بهذا الفوز بعد ان مت االتصال بها 
على الهواء مباشرة حيث قالت: 
مشكورين وما قصرتوا ولألمانة ما 
كنت متوقعة الفوز بهذه اجلائزة 
الكبي���رة خاصة انني ارس���لت 
العديد من »املسجات« رغبة مني 
في املشاركة في فقرات البرنامج 

ويتصدى لتقدميه »الذيب« احمد 
املوسوي ويخرجه نايف الكندري. 
وذكر املشرف العام للبرنامج علي 
حيدر ان اجلوائز ستضاعف يوميا 
حتى تتيح للمشاركني فرص الفوز، 
واع���دا اياهم مبفاجآت س���عيدة 
تقدمها لهم اس���رة البرنامج هذا 

األسبوع.

الذي أمتنى له التوفيق والنجاح 
في دورته اجلديدة.

2000 جائزة

من جانب آخر مت توزيع 2000 
جائزة على 900 فائز باألسبوع 
الذي  البرنامج  األول النطالق���ة 
يعده علي حيدر وخديجة دشتي 

أحمد فهمي »ياللي غايب«  في »الڤالنتاين«
القاهرة � سعيد محمود

استقر الفنان الشاب احمد فهمي على اغنية سينغل جديدة بعنوان »ياللي غايب«، 
يستعد لتصويرها بطريقة الڤيديو كليب، لطرحها في الشهر اجلاري وحتديدا في 

عيد احلب »الفالنتاين«.
ويس���تعد فهمي للسفر للعاصمة اللبنانية بيروت، لتصوير الڤيديو كليب لهذه 
االغني���ة اجلديدة مع املخرج محمد جمعة، ويحاول في هذه االغنية ان يقدم مفاجأة 
للجمهور مع املخرج محمد جمعة، وهي من كلمات امير طعيمة وأحلان رامي جمال 

وتوزيع احمد روكت.
ونفى الفنان احمد فهمي ما تردد عن وجود خالفات بينه وبني جمال مروان مالك 
ش���ركة »ميلودي« كانت السبب في انهاء تعاقده مع الشركة قائال: عالقتي باالستاذ 
جمال مروان اكثر من رائعة، ومس���تمرة الى اآلن، رغم انفصالي عن ش���ركته، وال 

صحة لوجود اي خالف بيننا.
وأكد فهمي انه سيستكمل انتاج ألبومه الغنائي املقبل على نفقته اخلاصة، رغبة 
منه في تقدمي ش���يء جديد وقوي يعود به للس���احة الغنائية، ويؤكد جناحه الذي 
وصل اليه ومن احملتمل ان تتولى ش���ركة »ميلودي« توزيعه، مؤكدا على ان شركة 

»ميلودي« هي التي ساندته من البداية وساهمت في انتشاره.
يذكر ان آخر ألبوم���ات فهمي كان »جيت في بالي« الذي طرح عام 2007 وصور 
منه اغنية »في كده« بطريقة الڤيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت مع املخرج 

امني دره، وهي من كلمات أمير طعيمة وأحلان محمد يحيى وتوزيع توما.

خالد السويدان
ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان محمد 
عبداحملسن اخلرافي ال� 7 الذي افتتح مساء 
امس مبش���اركة فرقة أمواج والنورس من 
اململكة العربية الس���عودية مركز اخلدمة 
االجتماعية بالقطيف نادي الفنون، جماعة 
املسرح بالعرض املسرحي »مجرد؟ ال أكثر« 
من تأليف ياس���ر احلسن وعقيل اخلميس 
وحس���ن حمود، وتصدى إلخراجه عقيل 
اخلميس، تبدأ اليوم في متام الساعة 8 مساء 
على خشبة مسرح الدسمة أول العروض 
الرسمية مع مسرحية »شيزوفرينيا« لشركة 
آرت قروب وهي من إخراج عبدالعزيز الصايغ 
وبطولة حمد بورسلي وعيسى ذياب وحسن 
عبدال ويش���ارك معهم في التمثيل س���الم 
القطان وهو احد مالزمة الداون. ويتصدى 

للديكور م.بدر املهنا.

»األنباء« التقت املخرج عبدالعزيز الصايغ 
والذي عبر عن شعوره بهذه املشاركة قائال: 
ان���ا متفائل كثيرا بهذا العرض املس���رحي 
خاصة ان كل السبل مهيأة واحلمد هلل إدارة 
املهرجان لم تبخل علينا بش���يء ووجدنا 
روح املنافسة بيني وبني زمالئي موجودة 
ونتمنى ان نكون عند حس���ن ظن اجلميع 
خاصة ان هناك رهان للجميع في عرض اليوم 
على سالم القطان والذي يعتبر من مالزمة 
الداون وهو من ذوي االحتياجات اخلاصة 
ولكن لألسف بعد ان تعاملت معه وكشفت 
القدرات التي ميتلكها أدركت انه هو الصحيح 
ونحن نحتاج الى ان نكمل ما لدينا من أفكار 
وقدرات وإن شاء اهلل يستمتع احلضور في 
هذا العرض الذي نق���دم فيه فكرة جديدة 
في عالم املسرح ونترك بصمة واضحة في 

أحمد فهميالساحة املسرحية الكويتية. عبدالعزيز الصايغ

»شيزوفرينيا« أول عروض »الخرافي« الرسمية الليلة

)فريال حماد(احمد املوسوي


