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الموسوي: 3 ماليين دوالر ميزانية »يا صديقي«.. والخطيب: ترتيب األسماء بيد المنتج

للمشاركة به، خصوصا انه يضمن حشدا 
من النجوم، ويعتبر فرصة للتعاون املشترك 
بني فناني اخلليج والعرب وخطوة للتواصل 
الفني، مشيدة بالشركة املنتجة القائمة على 
العمل واملنتج رزاق املوسوي الذي متكن 
من جمع هذا اجلم���ع الكبير من الفنانني 
وتصوير املسلسل بأماكن متنوعة املواقع، 
وحتدث عدة فنانني مشاركني في العمل عن 
ادوارهم، حيث قال الفنان حسني املنصور 
انه يجس���د دور أب وزوج للفنانة سلمى 
سالم وحتدث بينه وبني زوجته مشاكل، 
فيما تؤدي سلمى سالم شخصية شريرة 

في املسلسل.

وسيصور بعدة مواقع مختلفة اضافة لتنوع 
اللهجات، لكن اخلطيب لم تخف خشيتها من 
عملية وضع االسماء املشاركة في »تترات 
املسلسل«، مؤكدة ان املوضوع سيكون بيد 
منتج العمل، وقالت انها جتسد دور امرأة 
خليجية متزوجة من سوري والتي تضحي 
بأش����ياء كثيرة في حياتها، لكنها تصطدم 

بعدة مشاكل.
أما املمثلة اللبنانية مادلني طبر، فعبرت 
عن اعجابها بفكرة املسلس���ل ووصفتها 
باجلميلة واملؤثرة، مبينة انها انتظرت حتى 
تعرفت على الدور املسند اليها متاما ومن 
خالل القراءة ودراسة هذا الدور تشجعت 

بالنسبة للفنانني العامليني املشاركني فيه، 
مش���يرا الى ان املسلسل يتحدث عن القيم 
وعمق الصداقة وأصالتها بكركترات متنوعة 

من االدوار املرسومة على ابطالها.
املمثلة االماراتي����ة هدى اخلطيب قالت 
انها تتمنى ان تتم ترجمة املسلسل ليظهر 
للعاملية، مؤكدة ان النجاح سيحدده اجلمهور 
الحقا لكن ان لم ننجح بهذه التجربة فإننا 
جنحنا بذات الوقت في خوض عمل جديد 
وجريء يضم نخبة من املمثلني خليجيني 
وعربا وعامليني، مش����يرة الى ان املسلسل 
يعتب����ر أول عمل درامي يضم حش����دا من 
الفنانني وممثل����ني من تركي����ا وأوكرانيا 

عامني والفكرة للكاتب الكويتي ضيف اهلل 
زيد والذي سيحفظ حقه.

م���ن جانبه قال كاتب املسلس���ل حافظ 
قرق���وط ان النص كتبه ضي���ف اهلل زيد 
وكان ذا مالم���ح خليجي���ة، لكن احملتوى 
تغير وأصبح أش���مل بعد ان حتول النص 
ألكثر من بلد واجت���اه وبطولة، مبينا انه 
اس���تمد الفكرة لكنه أعاد الصياغة مجددا، 
فيما اكد املخرج عمار رضوان ان مسلسل »يا 
صديقي« ان نص العمل هو الذي سيتحدث 
عن نفسه كون العمل يحمل خليطا من املمثلني 
ومواقع التصوير بأكثر من بلد اضافة الى 
ان الترجمة س���تكون حاضرة للمشاهدين 

خصوصا ان االحداث تتطلب ممثلني شبابا 
بالدرجة االولى، موضحا ان الفنانني التركيني 
يحيى ومليس كانا م���ن ضمن العمل، لكن 
انش���غالهما حال دون ذل���ك، وبالتالي كان 

البديل املمثل التركي دانيال.
وأضاف املوسوي ان مشاركة هذه النخبة 
النج���وم اخلليجيني والعرب  الكبيرة من 
وتواجد ممثلني من تركي���ا وأوكرانيا هي 
خطوة جريئة في مجال الدراما، خصوصا ان 
الشركة املنفذة كويتية وتعنى بالفن بشكل 
عام، مش���يرا الى انه لم يرتبط بعقود مع 
الفنانني ألن الثقة متبادلة واجلميع حريص 
على اجناح العمل، مؤكدا ان النص كتب منذ 

مفرح الشمري
أقام املنتج رزاق املوسوي مؤمترا صحافيا 
مس���اء امس االول في فندق »هوليداي ان 
داون« في منطقة الشرق مبناسبة تصوير 
مسلسله اجلديد »يا صديقي« بحضور حشد 
اعالمي من النجوم املشاركني في العمل محمد 
رياض، مادلني طبر، هدي اخلطيب، املمثل 
الترك���ي دانيال، حس���ني املنصور، صباح 
بركات، صفاء سلطان، عبداالمام عبداهلل، 
سلمى سالم، مها محمد، صمود، طالل السدر، 
عبدالعزيز السكرين، وسيم الرحبي اضافة 
للمؤلف حافظ قرقوط واملنتج رزاق املوسوي 
واملخرج عمار رضوان ومدير االنتاج حسن 
سليمان، والعمل من انتاج شركة »جلوبل 

ميديا«.
بداية رحب الزميل نايف الشمري الذي ادار 
املؤمتر باحلضور ومن ثم قال املنتج رزاق 
املوسوي ان ميزانية املسلسل بلغت 3 ماليني 
دوالر ومت جتهيزها قبيل التصوير، مبينا ان 
مشاركة عدة جنوم خليجيني وعرب وممثلني 
عامليني سيكون نواة إلنتاج اعمال درامية 
على النمط ذاته مس���تقبال، وان املسلسل 
يأتي ضمن نطاق خطة انتاجية مت الكشف 
عنها العام املاضي وتتضمن انتاج سلسلة 
من االعمال املتنوعة عل���ى صعيد الدراما 

االجتماعية والطويلة والكوميدية.
واشار الى انه تلقى عروضا من 14 محطة 
فضائية الحتضان املسلسل، لكنه لم يبرم أي 
اتفاق حتى اآلن، كون االمور التزال في طور 
املشاورات، مؤكدا ان هذا خير دليل على جناح 
العمل مسبقا، وحول عدم االستعانة بنجوم 
آخرين مثل الفنان عبداحلس���ني عبدالرضا 
مثال، قال املوسوي ان القصة هي من حكمته، 

النجمة هدى اخلطيب تتحدث للزميل مفرح الشمري املنتج رزاق املوسوي

أكد أن الحفل الثاني شعاره »الطرب والرومانسية« مع شيرين وشاكر

»سفير األغنية الخليجية« عبداهلل الرويشد 
يصدح بأجمل أغانيه في »ليالي فبراير«

عبدالحميد الخطيب 
مطرب عرف كيف يعشق الفن فعشقه اجلمهور فبادلهم العشق، كان عطاؤه لهم بال حدود 

وأسعد حلظات حياته عندما يغني لهم وجها لوجه ويبادلهم احملبة ويبادلونه.
إنه النجم الكبير س���فير األغنية الشعبية وسلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد الذي 
يحيي ثاني حفالت مهرجان »ليالي فبراير 2010« وتش���اركه النجمة ش���يرين عبدالوهاب 

والنجم فضل شاكر.
أبوخالد عبر خالل تصريح له للجنة اإلعالمية للمهرجان عن سعادته بالغناء للعام الثاني 
على التوالي في مهرجان »ليالي فبراير«، وحرص الرويشد على اإلشادة بالنجاح الكبير الذي 
حققه املهرجان العام املاضي واملسرح الرائع الذي ارتقى خشبته ليصدح بأجمل أغانيه التي 
أبهرت اجلميع، وكشف عن أنه سيسعى الى إرضاء أذواق جماهيره احلريصة على حضور 

حفله غدا، حيث سيقدم لهم باقة متنوعة من أجمل أغنياته القدمية واحلديثة.
وعن رأيه في مشاركة النجمة ش���يرين عبدالوهاب والنجم اللبناني فضل شاكر له في 
احلفل الثاني من مهرجان »ليالي فبراير« قال الرويشد: إنه سعيد مبشاركة شيرين وشاكر 
ووصفهما بأنهما من أجمل وأفضل األصوات العربية التي تطربه على املس���توى الشخصي 
وانهما يتمتعان بجماهيرية كبيرة، مشيرا الى أن حفلهم معا سيكون حفال له »مذاق خاص« 
ش���عاره »الطرب والرومانسية«، متمنيا أن يخرج اجلمهور في نهاية احلفل مشبعا بجرعة 

كبيرة من البهجة والسعادة.
وفي نهاية حديثه حرص أبوخالد على تهنئة الكويت بشعبها وقادتها وفنانيها بعيدي 

»الوطني« و»التحرير« متمنيا أن تكون كل أيام الكويت احلبيبة أعيادا.
اجلدير بالذكر أن عبداهلل الرويشد قدم خالل مشواره الفني أكثر من 32 ألبوما ومن أشهر 
أغانيه »مسحور« و»رحلتي« و»صدقيني« و»علمني عليك« و»دنيا الوله« و»تصور« و»دمعة 

املقهور« و»وين رايح« و»اللي نساك« و»أستاذ اخليانة« وغيرها من األغاني اجلميلة.

أبطالها بشار وميامي وحماقي وفارس

أولى الليالي الغنائية شبابية من الطراز األول
اجلمه��ور الكويتي واخلليج��ي على موعد 
الليلة مع ليلة غنائية ش��بابية من الطراز األول 
على مس��رح مهرجان »ليال��ي فبراير« بصالة 
التزلج، جتم��ع هذه الليلة نخب��ة من املطربني 
البارعني في تقدمي أغنية سريعة اإليقاع تعتمد 
على األحلان الراقصة ورهافة احلس القادرة على 
اإلبحار باجلمهور إلى آفاق كبيرة من الرومانسية 
وعاطفة احلب املمزوجة باحللم والتأمل، والبداية 
مع املطرب الشاب املايسترو بشار الشطي الذي 
س��يمتع جمهوره الليلة بأحدث أغانيه خاصة 
ألبوم��ه األخير »أقوى من أول« والذي لم يغنه 
من قبل في أي حفل غنائي مباشر، وبعده تتسلم 
فرقة ميامي خشبة املسرح لتقدمي إبداعاتها من 
األغنيات النقازية الشهيرة، باالضافة الى اصرار 

الفرق��ة على تقدمي أغان طربي��ة ألول مرة في 
مهرجاناته��ا الغنائية، أما املطرب محمد حماقي 
فإنه يعشق التجديد في كل طلة له فوق خشبة 
املسرح، خاصة انه كان من أوائل املطربني الشباب 
الذين أدخلوا األلعاب النارية في حفالتهم، كما انه 
يتميز بتقدميه أسلوبا مميزا في الغناء، واخلتام 
مع مغنية الشباب األولى ميريام فارس صاحبة 
النجاحات الفنية املتتالي��ة والبارعة في إحداث 
تفاعل جمي��ل بينها وبني اجلمهور أثناء غنائها 

فوق خشبة املسرح.
الليلة ستكون املنافسة حامية بني كل هؤالء 
املطربني الش��باب ليقدموا أفضل ما لديهم من 
أج��ل إمتاع اجلمهور بكل ما يقدمونه من أغان 

وأحلان وإحساس جميل.

في أول العروض الرسمية لمهرجان الخرافي المسرحي الـ 7

»شيزوفرينيا« رسالة من شباب الكويت إلى المسؤولين

خالد السويدان
عرضت فرق���ة آرت جروب 
مس���اء أمس األول على مسرح 
الدس���مة عرضه���ا األول ضمن 
املس���ابقة الرس���مية ملهرج���ان 
اخلرافي املسرحي ال� 7 بعنوان 
»ش���يزوفرينيا« تأليف حسام 
سفان واخراج عبدالعزيز الصايغ 
وبطولة حس���ن عبدال، عيسى 

ذياب، حمد بورس���لي، حس���ن 
الشامسي، والفنان املبدع من فئة 
الداون سالم القطان، أما الديكور 

فتصدى له م.بدر املهنا.
هدف املس���رحية األساس���ي 
هو توصيل رس���الة من شباب 
الكويت الى املسؤولني يعبرون 
فيها عن هموم املجتمع الكويتي 
وما وصل إليه من انعدام الثقة 

في مجلس األمة واحلكومة من 
خالل أداء متزن للممثلني الذين 
دعموا نظرتهم املأساوية بجرعة 
كوميدية لكسر حاجز امللل، حيث 
الفنان حمد بورسلي  أبدع فيها 
أحتف احلضور بحركاته الرائعة 
ولعل أكثر ما يلفت االنتباه هو هذا 
التميز الذي ظهر به الفنان سالم 
القطان من فئة الداون والذي أجاد 

في دوره وصفق له احلضور.

مؤتمر صحافي

عقد املركز اإلعالمي بعد انتهاء 
العرض مؤمت����را صحافيا خاصًا 
باملس����رحية أعرب في����ه املخرج 
عبدالعزيز الصايغ عن سعادته 
بالعمل مؤكدا انه قدم فيه كل ما 

لديه من أفكار وأطروحات.

أما الفنان سالم القطان فأوضح 
ان وجوده في املسرحية كان مبررا 
وانه اس����تطاع ان ي����ؤدي دوره 

ويكسب تعاطف اجلمهور.
يذكر ان مدير املهرجان د.نبيل 
الفيلكاوي صرح بان جلنة التحكيم 
قد خصصت جائزة خاصة للفنان 
س����الم القطان ملشاركته املتميزة 

في هذا العمل.

الزميل خالد السويدان مع املخرج عبدالعزيز الصايغ وحمد بورسلي أثناء املؤمتر الصحافي

الفنان القدير سعد الفرج

الفنان سالم القطان شعار مهرجان اخلرافي

سعد الفرج: من هنا بدأ خالفي مع بوعدنان!
كرمت اللجن���ة املنظمة ملهرجان 
اخلرافي املسرحي السابع مساء امس 
االول الفنان القدير سعد الفرج، عبر 
مؤمتر صحافي بهذه املناسبة أداره 

الفنان جمال الردهان.
في البداية عبر الفرج عن سعادته 
به���ذا التكرمي، مؤك���دا ان مهرجان 
اخلرافي املس���رحي حق���ق جناحا 
متميزا سواء على املستوى احمللي 
أو اخلليجي أو العربي، حيث قال: 
سعيد جدا بلقاء الصحافيني واملهتمني 
مبا نقدمه سواء على خشبة املسرح 
أو من خالل الدراما التلفزيونية، وأنا 
ش���خصيا لم أحضر شيئا ألحتدث 
عنه، وما يهمني واريد التحدث عنه 

هو موضوع املهرج���ان والقائمني 
عليه من خالل دعم عائلة اخلرافي 
الكرام متمثلة ف���ي راعي املهرجان 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، 
الذين يؤمنون بالرس���الة العظيمة 
للمس���رح، ومن هذا املنطلق نرجو 
من جميع قطاعات الدولة اخلاصة 
س���واء ش���ركات أو بنوك دعم هذه 
املس���يرة، وان يكون هناك أكثر من 
مهرجان، ألن الفن سواء في املسرح 
أو الدراما التلفزيونية ينقل للعالم 

تراث الشعوب وثقافتها.
كما حرص الفنان القدير س���عد 
الف���رج على ان يوجه رس���الة الى 
الفنانني الش���باب لك���ي يحرصوا 

على انتقاء اجليد من االعمال التي 
املادة،  يقدمونها، ويبتع�����دوا عن 
مؤك�����دا ان العم�����ل اجليد يجلب 
املال  الش���هرة واجلمهور، ويجلب 

ايضا.
وتطرق الفرج الى س���ر اخلالف 
احلقيق���ي بين���ه وب���ني العم���الق 
عبداحلسني عبدالرضا الذي بدأ اثر 
تعاونهما في مسرحية »على هامان 
يا فرعون« والتي لم يكن مقتنعا بها، 
رغم ما حققته من جناح كبير، حيث 
قال ألبوعدنان أنا غير مقتنع بهذه 
الرد من بوعدنان  املسرحية، فكان 
»هل تريد املال أم الشهرة؟« ومن هنا 

بدأ اخلالف احلقيقي بينهما.

يتواصل مع مستمعي »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين«

»غشمرة الذيب« تستقطب مشتركي »ألو فبراير«
مفرح الشمري

»الذيب« أحمد املوسوي من خالل برنامج املسابقات 
 »fm ألو فبراير« الذي يبث يوميا عبر أثير »كويت«
أثبت انه من املذيعني الشباب الذين يتوقع لهم مستقبل 
إعالمي كبير وذلك لطريقته احملببة في نقل كل صغيرة 
وكبيرة حتدث في استديو البرنامج حتى يتعايش 
معه املستمعون مما يشجعهم على املشاركة للفوز 
باجلوائز املقدمة من »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »سوكر«، »شركة كون سبت للهواتف«، 
»معهد كراون بالزا الصحي«، »املنار كلينك«، »الفايز 

للعود والعطور«، »اتيليه مودا ستايل« وآخرين.

الطلبات أوامر

اجلميل ف����ي »ألو فبراير« الذي يعده علي حيدر 
وخديجة دشتي ويتصدى إلخراجه نايف الكندري 
ان طلبات املستمعني أوامر وخاصة عندما يطلبون 
من املوسوي أسئلة سهلة حتى يستطيعون اإلجابة 
عليها األمر الذي دفع أسرة البرنامج بتوزيع جوائز 

من غير أسئلة لرسم االبتسامة على شفاهم.

من السور القرآنية التي بدأت باحلمد:
أ – الفاحتة

ب – اإلسراء
ج – األعراف

)أنور الكندري(محمد رياض يتوسط مادلني طبر والتركي دانيال

)فريال حماد(املذيع أحمد املوسوي


