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إنت���اج كان  مدي���ر 
»حبيب« مع اللي تعامل 
معاهم هاأليام محد يبيه 
واللي دزه���م أول ناس 
نس���وا فضله.. اللي ما 
يطيع يضيع ياحلبيب!

ممث���ل قاع���د »يزايد« 
في حوارات���ه الصحافية 
انه يبحث عن عمل يفجر 
الطاقة اللي فيه بس للحني 
مو القي مث���ل ما يقول... 

يالطيب بسك مزايدات!

فضل طاقة

النجم يعقوب عبداهلل وحنان املهدي مشهد من مسرحية »دماء بال ثمن«

ضمن أنشطة مهرجان الخرافي المسرحي السابع

»دماء بال ثمن« عمل مسرحي بصورة سينمائية

علي العلي: أحداث المسرحية تشابه واقعنا الذي نعيشه
انتهاء عرض  بعد 
أقيم  »دماء بال ثمن« 
املرك���ز اإلعالمي  في 
للمهرج���ان مؤمت���ر 
صحافي لفريق عمل 
املسرحية اداره الزميل 
الدويخ، حيث  صالح 
شكر املخرج علي العلي 
املمثلني املشاركني في 
العمل على مجهودهم 
وكذلك مسرح الشباب 
على دعمه لهم ووصل 
ادارة  ال���ى  الش���كر 
مهرج���ان اخلراف���ي 
املسرحي السابع التي 
وفرت األجواء املناسبة 
للمش���اركة واإلبداع 
لكل محب للمس���رح 

في الكويت.
واضاف العلي قائال: أنا أحب الفيلم 
السينمائي لذلك حاولت تقدميه على 
خشبة املسرح ليساعد في ترجمة أحداث 
املسرحية، واعتقد اننا تناولنا القصة 
مبوضوعية وتطرقنا فيها الى الكوارث 
التي حتدث واملشاكل التي يعاني منها 

خالد السويدان
ضمن انشطة مهرجان اخلرافي املسرحي 
السابع قدمت فرقة مسرح الشباب التابعة 
العامة للشباب والرياضة عرضها  للهيئة 
املس���رحي في املسابقة الرس���مية والذي 
حمل عنوان »دماء بال ثمن« رؤية واخراج 
علي العلي وبطولة يعقوب عبداهلل، بسام 
الكندري، عبدالعزيز القعيد، حنان املهدي، 
بدر الشعيبي، فاطمة القالف، حمد الداود، 
خل���ود العظمة وتص���دى لتنفيذ الديكور 

م.فهد املذن.
ق���صة املسرحية ت����دور ح���ول الظ���لم 
واالضطهاد املنت���شر في كث����ير من دول 
العالم وذل���ك من خ���الل قصة »احلالق« 
يعقوب عبداهلل الذي يسعى الى الوصول 
الى »محب���وبته« خ���لود الع��ظمة، والتي 
في نف���س الوقت يحتجزه���ا »الق���اضي« 
ب��س�����ام الكندري طمعا فيها خص���وصا 
انه ه���و من تبناها ورب���اها ح���تى كبرت 
واصبحت بهذا اجلم���ال، لذلك يت���صدى 
بكل ق���وة حملاولة احلالق ويأمر بحبس���ه 
ملدة 15 س������نة مما ين���م���ي روح ال���حقد 
والكراهي���ة عن���د احلالق جت���اه القاضي 
الظالم فيحاول االنتقام م���نه بعد خروجه 
من الس���جن ل����كن تأتي نهاية املسرحية 
على يد »ط����فل املستقبل« بدر الشعيبي 
الذي يقضي ع����لى احلالق في اشارة ال��ى 
املستقبل القامت الذي ينتظر االجيال املقبلة 

اذا ما انتشر الظلم في العالم.

غمار المنافسة

رؤية مس���رحية رائعة صاغها املخرج 
علي العلي بعد سلسلة من النجاحات التي 

حققها في اعماله املس���رحية السابقة، فقد 
اثبت انه مدرك الدواته ولديه املوهبة خلوض 
غمار املنافسة وس���ط اسماء لها باعها في 
عالم االخراج، فقدم لنا ع�����رضا بصورة 
سينمائية مبا فيها من جمال وروعة ولعل 
اكثر ما يبرز هذا العرض هو اعتماده على 
طاقات شبابية كويتية استطاعت ان تكون 
صورة جميلة اس���تمتع بها كل احلضور 
في الدس���مة، وهنا نش���يد باالداء الرائع 
للفنان يعقوب عبداهلل الذي اس���تطاع ان 
ينسينا بأدائه املتمكن ادواره التلفزيونية 
وتعايش معه املتلقون، واعطى مثاال حيا 
ان املسرح هو املنشأ احلقيقي للفنان وسر 
ابداعه دائما، وايضا ال ننس���ى اجادة باقي 
املمثلني والذين اس���تطاع املخرج االمساك 
بهم وتوجيههم بصورة منظمة على خشبة 
املسرح، وكذلك الديكور جاء متناسقا ومالئما 
الحداث املسرحية وايضا االزياء كانت اكثر 

من رائعة.

شباب موهوبون

في النهاية نقول ان املخرج علي العلي 
استطاع ان يحقق خطوة جديدة تنضم الى 
جناحاته رغم بع���ض االخطاء االخراجية 
البس���يطة في العرض والتي حتمل بعضا 
من التقليد خصوصا في جزئية الفيلم لكن 
هذا ال يقلل من قوة العمل ككل وبالفعل هو 
اضافة ملسرح الشباب الذي عودنا دائما على 
اعطاء الفرصة للشباب املوهوبني للتعبير 
عن رأيهم في ظل وجود رئيسه الفنان علي 
وحيدي والذي يدع���م كل صاحب موهبة 
من اجل رقي احلركة املس���رحية الكويتية 

وبقائها في القمة.

الفنان الكبير أبوبكر سالم

فريق مسرحية »دماء بال ثمن« أثناء املؤمتر الصحافي الذي اداره الزميل صالح الدويخ

احمد املوسوي وحنان جابر

أصالة نصري

وتابع: أنا شخصيا 
ُأتهم بالسوداوية في 
أعمالي وقد حاولت في 
هذه املسرحية ان أرى 
دما وحلما على املسرح 
حاول���ت  وبالفع���ل 
وأمتن���ى ان أكون قد 
وفقت وان يكون العمل 
قد حاز اعجاب كل من 

شاهده.
ال���فن���ان  أم�������ا 
ع����بداهلل  ي���عقوب 
فأكد انه ال ي���مكن ان 
يستغني عن املسرح، 
مشيرا ال�����ى انه اثناء 
رجوعه ال���ى خشبته 
يل����تقي مبن يساعده 
ع����لى تصحيح مساره 
الف���ني ملمحا الى ان الت���لفزيون في 
الفترة املاض���ية قد سرقه من املسرح. 
واضاف قائال: املسرح هو عمل جماعي 
وال ميكن ألي فنان ان يبدع مبفرده ومن 
هنا اشكر مس���رح الشباب على ثقته 
الكبيرة التي اعطاني إياها للمشاركة في 

املهرجان وحتديدا في هذا العمل.

واش���ار العلي الى ان الفنان حمد 
اش���كناني ق����ال ل���ه: ال أريد ان يتم 
ترش���يحي ألي جائ���زة ويكفي انني 
ش���اركت في هذا العم���ل رغم ظروف 
دراس���تي وتصويري ألعمال درامية 
وهذا الكالم ينطب���ق على الفنان بدر 

الشعيبي.

الناس.
وأوضح ان العمل به تيمة إنسانية لو 
طبقناها في أي مكان في العالم فسنجدها 
تعبر عن واقع احلياة خصوصا ان الثقب 
الذي نرى منه املشكالت مازال موجودا 
وإذا لم نحاول سده بأخالقنا وسالحنا 

وعلمنا فسيظل مفتوحا.

ألول مرة بالشرق األوسط الجمهور يختار أغاني حفلته

»طب وتخير« واحدة من مفاجآت
 »ليالي فبراير 2010«

بعد تمديد حلقاته حتى 6 مارس المقبل

»fm جوائز من غير أسئلة الليلة في »ألو فبراير« على »كويت

مفرح الشمري
ق���ررت »ميديا فون بلس« اجلهة املنتجة للبرنامج املس���ابقاتي 
»أل���و فبراير« الذي يبث يوميا عبر اثير محطة »كويت fm« برعاية 
»األنباء«، »زين«، »س���وكر«، »منتزه خليفة الس���ياحي« وآخرين، 
متدي���د حلقات البرنامج حتى 6 مارس املقب���ل بدال من 28 اجلاري 
وذلك التاحة الفرصة الكبر عدد من املس���تمعني خصوصا مشتركي 
»زين« للمش���اركة فيه والفوز بجوائزه القيمة االمر الذي تزيد من 
خالله س���يارات »الشفر« االس���بوعية املقدمة من ميديا فون بلس 

للمشاركني في البرنامج.
الموسوي.. جوكر

من جهة اخرى طالب املستمعون اجلهة املنتجة للبرنامج باالستعانة 
دائما ب�»الذيب« احمد املوس���وي في جميع برامجها املسابقاتية النه 
يعتبر »جوكر« البرامج وذلك للثقافة التي يتمتع بها، باالضافة الى 
»ستايله« في طرح االسئلة الذي ال يضاهيه احد االمر الذي من خالله 
يستطيع استقطاب العديد من املستمعني من املواطنني، باالضافة الى ابناء 
اجلاليات التي تعيش بيننا ما يضيف جوا جميال على اجواء البرنامج 

الذي ستكون حلقته الليلة مليئة باجلوائز من غير اسئلة.
فالشات الكندري

املخرج املميز نايف الكندري يستعد لتسجيل عدد من الفالشات 
اجلديدة تتميز بروح الدعابة وتتماشى مع اجواء البرنامج الذي يعده 
علي حيدر، خديجة دشتي وينسق اتصاالته جميل اقبال ورامي الشعار 

ومحمود املصري، وتشارك في التقدمي املذيعة حنان جابر.

خالد السويدان
تتواصل سلس���لة مفاجآت 
مهرجان ليالي فبراير 2010، الذي 
تنظمه قناة الوطن للعام الثاني 
على التوالي، وبعد اس���تقطاب 
املهرجان نخبة من جنوم الغناء 
والطرب االصيل من اخلليج الى 
احملي���ط، عك���ف القائمون على 
املهرجان على وضع »القمر بإيد 
والشمس بإيد« جلمهور الكويت، 

صاحب الذوق الرفيع.
ومن هذا املنطلق ولدت فكرة 
»طب وتخير«، وهي فكرة جديدة 
تنفذ ألول مرة بالشرق االوسط، 
ابتكرها القائمون على مهرجان 
ليالي فبراير، تقوم على اختيار 
الى  اجلمهور االغان���ي احملببة 
قلوبهم، والتي يودون سماعها 
من فنانيهم املفضلني، في حفالت 

»ليالي فبراير 2010«.
ومت االتفاق على ذلك مع نخبة 
الفنانني املش���اركني في حفالت 
املهرجان، وعلى رأس���هم الفنان 
الكبير أبوبكر سالم، والنجمات: 
أحالم، أصالة، أنغام، يارا، ميريام 
فارس وكذلك مع الفنانة اسماء 
املنور، وبشار الشطي حيث أبدوا 
سعادتهم واستعدادهم شخصيا 
لتلبية االغاني التي طلبها جمهور 
الكويت العزيز الذي يلتقون معه 
في أضخ���م مهرجانات الكويت 
وأكثره���ا جناحا، والذي انطلق 
للعام الثاني على التوالي مساء 
امس بصال���ة التزلج. فعلى كل 
من يرغ���ب في اختي���ار اغاني 
حفلة الليل���ة واحلفالت املقبلة 
وجنمه املفضل، الدخول الى موقع 
 www.watan.tv تلفزيون الوطن
واختيار فنانه املفضل، واضافة 

اسمه واسم االغنية املختارة.

أكبر الدول اخلليجية من حيث املساحة:

أ - عمان.

ب - االمارات.

ج - السعودية. )فريال حماد(

املخرج علي العلي

مق���دم برامج يعتقد 
انه »عزيز« على قلوب 
املستمعني هاأليام هذرته 
وايد من غير س���نع في 
برنامجه املنوع.. الركادة 

زينة!

هذرة


