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يبث يوميًا عبر »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين«

»ألو فبراير« ضحك وفرفشة ومفاجآت مثيرة
مفرح الشمري

وصف مستمعو محطة كويت 
FM برنامج »ألو فبراير« بأنه من 
املليئة بضحك  املمتع����ة  البرامج 
وفرفش����ة ال ميكن وصفها وذلك 
بفض����ل فقرات����ه اخلفيف����ة التي 
حتمل بني طياتها أسئلة إجابتها 
في متناول اجلميع باالضافة الى 
أسلوب »الذيب« أحمد املوسوي 
في توصيلها للمشترك دون عناء 
الثمينة  حتى يف����وز باجلوائ����ز 
املقدمة من رعاة البرنامج »األنباء«، 
»زين«، »سوكر«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »املنار كلينك«، »ايتيليه 
م����ودا س����تايل«، »معه����د كراون 
ب����ازا الصحي«، »ايه ون لتأجير 
السيارات«، »ش����ركة كون سبت 
للهوات����ف«، »صالون كوتركت«، 
»الفايز للعود والعطور« باالضافة 
الى »ميديا فون بلس« اجلهة املنفذة 
للبرنامج الذي يعده علي حيدر، 
خديجة دش����تي، ويخرجه نايف 

الكندري.

تبي الهامر

في احللق����ة املاضي����ة طالب 
»الذيب« أحمد املوسوي املستمعني 
باإلكثار من إرسال »املسجات« إذا 
كانوا »يبون الهامر« فتلقى العديد 
من املشاركات املضحكة »النسائية« 
اللواتي عبرن عن أمنيتهن بالفوز 
ب� »هامر« البرنامج ولكن بشروط 
محددة منها ان يكون اللون »وردي« 
أو »فوسفوري« وذلك حتى يشعرن 

بالتميز في شوارع الديرة.

مفاجآت مثيرة

وع����د املش����رف الع����ام ومعد 
البرنام����ج عل����ي حي����در جميع 
املس����تمعني وخصوصا مشتركي 
»زين« مبفاجآت مثيرة في األيام 
املقبل����ة بع����د ان تضاعفت قيمة 
جوائ����ز البرنامج ألكث����ر من 50 
الفوز للجميع  ألف دوالر متمنيا 
الراعية للبرنامج  شاكرا اجلهات 
على دعمها الامحدود في جناحه 

أصالة نصريبعيون املستمعني.

يقول املثل: اللي ما يعرف الصقر..
أ – يقليه

ب – يشويه
ج – يبيعه

تترقب باشتياق حفلها مع عمالقي الخليج شعيل وسالم

أصالة: الكويت في القلب وحفالتي على أرضها لها بريق خاص
عبدالحميد الخطيب

حتط قريبا جنمة الغناء السوري صاحبة 
أغاني اإلحساس، رحالها على أرض الكويت 
للمشاركة في جنم املهرجانات الكويتية »زين 
الليالي.. ليالي فبراير« الذي ينظمه »تلفزيون 

الوطن« للمرة الثانية على التوالي.
مطربة احلب اآلتية من سورية »اجلميلة« 
أصالة نصري باحت بعش����قها جلمهورها 
الكويتي وش����وقها للتجلي أمامه والشدو 
بأجمل ما غنت طوال مس����يرتها الغنائية 

احلافلة بالعطاء واإلجنازات.
وأكدت انها تترقب بفارغ الصبر وشديد 
الشوق حفلها الغنائي في املهرجان لتشارك 
مع عماق����ي الغناء اخلليجي، البلبل نبيل 
شعيل واملتألق أبوبكر سالم في إضفاء أجواء 
من املتعة والس����عادة على جمهور الليالي 
في واحة عطرة من أجمل األغاني وأعذبها، 
ليخرج اجلمهور بعدها وهو في حلم جميل 

يتمنى تكراره.
أصالة أبدت س����عادتها الغامرة بوقوع 
س����هم االختيار عليها للمشاركة وقالت: ما 
أجمل الغناء أمام اجلمهور الكويتي ففي تلك 
اللحظات أشعر وأبلغ السحاب بالتواصل 
والتفاعل مع ذلك اجلمه����ور الذواق، الذي 
يردد معي جميع أغاني التي أشدو بها خال 
وصلتي الغنائية كلم����ة بكلمة، ومثل هذا 
األمر ال أجده سوى في الكويت فحسب وهو 
يسعدني كثيرا، ولذلك فحفلتي في الكويت 
دوما حت����وز »اإلعجاب« ويكون لها »بريق 
خاص«، كاشفة عن أن أجمل حفاتها على 

اإلطاق قدمتها في الكويت.
وباح����ت أصالة بس����ر انتمائها العميق 
للشعب اخلليجي، وقالت عن ذلك: أول وأكثر 
أصدقائي من دول اخلليج، وأحمل لهم جميل 
أفضالهم علي، كما أتوحد معهم بلغة إنسانية 
بحتة من خال التواصل احلميم املس����تمر 
املبني على الصداقة واحملبة والود ال على 

املصالح واملادة.
وعن آخر أخباره����ا الفنية فيما يتعلق 
بألبومها الغنائي اجلديد، أوضحت أصالة 
قائل����ة: مازلت في ط����ور التحضير ألغاني 
األلبوم، حيث أس����جل األغاني ما بني لندن 
والرياض ومن املقرر أن يرى األلبوم النور 

في شهر مارس املقبل.
وأضافت: حتى اآلن انتهيت من تسجيل 

أغلب أغانيه، أذكر منها أغنية بعنوان »قانون 
كيفك«، وتقول كلماتها:

أنا أنا وانت انت
لك كيانك.. لي كياني
مخضع لقانون كيفك

ليه جامعني معاك
أنا مقدر أكون اللي تبي

أنا مقدر أكون إال أنا
وتابعت أصالة: األغنية فيها صرخة حتد 

من املرأة في مواجهة قسوة الرجل.
أما عن أحدث كليباتها املصورة، فأكدت 
أصالة انها لم تختر حتى اآلن أغانيها التي 
ترغب في تصويرها ولكن في حال االنتهاء من 
تسجيل جميع أغاني األلبوم فإنها ستتناقش 
مع زوجها املخرج طارق العريان في اختيار 
األنسب للتصوير، وس����تكون حتت إدارة 

العريان نفسه.
وحول استعدادها خلوض جتربة التمثيل 
خاصة ان زوجها املخرج طارق العريان له 
ميول سينمائية، كما انه مخرج معروف وله 
جتارب مصورة كثيرة مشهورة على مستوى 
الوطن العربي كله، قالت أصالة »باسمة«: 
»ال أجيد التمثي����ل وأخاف من خوض تلك 

التجربة ألنني أكره الفشل«.
يذكر ان أصالة نصري مطربة س����ورية 
تتمتع بجماهيرية كبيرة على مستوى الوطن 
العربي كله، وقد س����طع جنمها منذ نعومة 
أظافرها حيث بدأت الغناء وعمرها س����بع 
سنوات حتت رعاية والدها مصطفى نصري، 
وقد ذاع صيتها في الوطن العربي بعد صدور 
ألبومها »لو تعرفوا« عام 1993، ثم توالت 
ألبوماتها »وال تصدق« و»اغضب« و»عاللي 
جرا« و»قلبي بيرحت لك« و»يا مجنون«، وقد 
ش����اركت في العديد من مهرجانات األغنية 
العربية وحازت العديد من اجلوائز، نذكر 
منها على سبيل املثال جائزة املوريكس دور 
كأفضل مطربة عربية عامي 2006 و2007، 
كما حازت الكثير من ش����هادات التقدير من 
مؤسسات ومهرجانات مختلفة مثل شهادة 
تقدير من املركز الثقافي األول لألوبرا املصرية 
عام 1993 وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة 
الدولي الثاني لألغنية مبناسبة حصولها على 
اجلائزة الذهبية عام 1996، والتزال أصالة 
تعطي من فنها حتى اآلن وينتظرها مستقبل 

زاهر في مجال األغنية العربية.

نبيل الفيلكاوي: نعاهد الكويت 
أن نرجع الريادة المسرحية إليها

احلديثة، واتضح انها من افضل اآلليات للجان 
التحكيم وطريقة عادلة لكل الفرق املشاركة.

واضاف: كما نحرص على عدم تكرار االسماء 
في جلنة التحكيم حتى نفتح املجال ألبناء احلركة 
املسرحية لكي ميارسوا عملية التحكيم لتعطيهم 

الثقة اذا ما شاركوا في اماكن اخرى.
وفي ختام تصريح د.نبيل الفيلكاوي شكر الراعي 
للمهرجان رئيس مجلس االمة واسرة اخلرافي الكرام 
على دعمهم املتواصل للحركة املسرحية والفنية ملمحا 
الى ان حفل اخلتام هذه الليلة سيتصدى الخراجه 
الفنان محمد احلملي، وسيكون عريف احلفل الفنان 

خالد أمني والفنانة أحام حسن.
اما مخرج احلفل الفنان محمد احلملي فقال: كل 
الش����كر الى مهرجان اخلرافي املسرحي على دعمه 
للش����باب وللحركة املسرحية بشكل خاص وامتنى 
ان يتم التواصل م����ع اجلميع في مهرجانات مقبلة 
تساعد احلركة املسرحية على االزدهار وانا شخصيا 
وفرقة ستيج جروب سنقدم الليلة عرضا فيه ابداع 
ويحمل طابعا مختلفا عن باقي عروض اخلتام التي 
شهدها املهرجان في السابق ونتمنى ان نكون عند 
حس����ن ظن ادارة املهرجان، كم����ا نتمنى لكل الفرق 

املشاركة التوفيق والنجاح.

خالد السويدان
أكد رئيس مجلس األمناء ومدير مهرجان محمد 
عبداحملسن اخلرافي لابداع املسرحي د.نبيل الفيلكاوي 
ل� »األنباء« ان مستوى املهرجان هذا العام كان عاليا 
بكل املقاييس حيث قال: هذا ما نطمح له من خال 

اعمال ابداعية منافسة متساوية املستوى.
واوضح ان من أهم اجنازات الدورة السابقة تكرمي 
كوكبة من أملع جن����وم الفن ومنهم: العماق الفنان 
سعد الفرج واملؤلف واملنتج املسرحي محمد الرشود 
باالضافة الى املخرج والفنان فؤاد الش����طي وقال: 
لدينا اضافة جديدة ايضا وهي تواجد د.محمد مبارك 
بال ضمن املنافسة في االخراج املسرحي وهي املرة 
االولى التي يخوض فيها هذا املجال، باالضافة الى 
ظهور نواة لفرق مسرحية خاصة وجديدة نتطلع 
في املس����تقبل ان يتم اش����هارها مثل الفرق االهلية 
اسوة مبش����اركة فرقة اجليل الواعي وفرقة ستيج 
جروب اللتني اصبحتا من ابرز الفرق املشاركة في 
مهرجان اخلرافي وجميع مهرجانات الدولة. وتابع: 
في هذه الدورة التمس����ت الوالء م����ن ابناء احلركة 
املس����رحية ملهرجان اخلرافي الذي اثبت انه يعبر 
عن كل موهوب يحب املسرح وانه مسرح من ليس 
له مسرح وملتقى لابداعات والطاقات املسرحية. 
وزاد: نؤمن بعملية النقد البناء الذي يس����اعدنا في 
تطوير همنا املسرحي فمن خاله نحمل على عاتقنا 
املسؤولية ونعاهد الكويت اننا من خال املهرجان 
س����نعود ونرجع الريادة املسرحية اليها كما كانت 

في السابق.
وعن جلنة التحكيم قال د.الفيلكاوي: مهرجان 
اخلرافي كعادته يتبع آلي���ة في اختيار جلنة 
التحكيم من خال مجلس األمناء الذين يختارون 
اشخاصا من أهل اخلبرة املسرحية واالعامية، 
ونحرص ان يكونوا من االكادمييني واجلامعيني 
ومتخصصني في كل عناصر العمل املس���رحي 
وان يك���ون عددهم 10 وال يترأس���هم احد وال 
يجتمعون وكل واحد منهم يحكم على حده من 
خال درجات يضعها في غاف مغلق وجتمع 
في نهاية املهرجان، واستمرينا على هذه اآللية 

محم�د الحملي: أتمن�ى أن ينال حفل الخت�ام إعجاب الجميع

د.نبيل الفيلكاوي

مشهد من مسرحية »حوبة« وفي اإلطار شعار املهرجان

محمد احلملي يتوسط فريق ستيج جروب

في آخر العروض الرسمية لمهرجان الخرافي السابع

»حوبة« فرقة اإلبداع المسرحي بعيدة عن اإلبداع
خالد السويدان

في آخر عروض املسابقة الرسمية ملهرجان محمد عبداحملسن اخلرافي 
لابداع املسرحي السابع، قدمت فرقة االبداع املسرحي عرضها الذي حمل 
اس���م »حوبة« من تأليف نعيم البدري واخراج يحيى عبدالرضا وبطولة 
احمد الناصر واحمد الصقر وحسني بن شيبة وعبداحملسن العميد وفواز 
السعيد وبدر عبداهلل وتصدى لازياء والديكور مشاري العروج واالضاءة 

أمين عبدالسام، أما املؤثرات الصوتية فكانت للفنان وليد سراب.
تدور احداث املسرحية حول االب وابنه اللذين يعانيان الفقر واالضطهاد 
من قبل احلكومة التي تستخدم اساليب قاسية في التعامل معهما، ويحاول 
االبن ان يغير مجرى حياته من خال محاولته املستمرة للصعود الى مستوى 

أعلى وأرقى من العيش فيواجه عقبة رفض االب الدائم حملاوالته.
من جانب آخر يوجد احلاكم الذي يشعر دائما بوجود »احلوبة« التي تعم 
البلدة لكن يحيط به بعض اجلنود والقياديني الذين يزّورون له احلقائق 
إلبعاده عن الواقع الذي يعيشه ش���عبه، ورغم الصراعات التي يحتويها 
نص املسرحية والفلسفة التي حاول املخرج تقدميها على خشبة املسرح، 
اال انه لاس���ف الش���ديد لم يرتق الى مستوى املهرجان ملا فيه من انحدار 
كبير في مستوى االخراج والتمثيل، فاملخرج وفريق عمله لم يوفقا وقدما 
عما أش���به بعروض املدارس، حيث مت استخدام بعض املفردات بصورة 
خاطئة، مما أثر في املتفرج الذي كان يأمل مشاهدة عرض راق، لكن لاسف 

هذا لم يتحقق.
اجله���د كان واضحا من خال مهندس الديكور ال���ذي حاول جاهدا ان 
يخلق س���ينوغرافيا تس���اعد على االرتقاء بالعمل في اكثر من حالة، لكن 
املخرج لم يس���تطع توظيفه بش���كل س���ليم يعبر عن حالة البؤس التي 

يعيشها االبطال.
ونش���يد هنا بجهود الفنانني احمد الصقر وحس���ني بن ش���يبة اللذين 

ميتلكان موهبة جميلة لم يتم استغالها مبا يخدم العمل.
في اخلتام، كانت فرقة االبداع املسرحي بعيدة عن االبداع في هذا العمل، 
ورمبا أصابتهم »احلوبة« امام جمهور متذوق يس���عى فقط وراء االعمال 

املسرحية املتكاملة!

النقاد: مسرحية »حوبة«
تصلح لطالب المدارس

بعد انتهاء عرض مسرحية »حوبة« أقيم مؤمتر 
صحافي ملناقشة العمل، أداره الزميل ياسر العيلة 
ال��ذي رحب باحلضور وبفري��ق العمل بأكمله 
وأكد أن املهرجان يزدهر بوجود طاقات شبابية 
مبدعة حتب املسرح وتسعى الى تقدمي عروض 

مسرحية تليق مبستوى املهرجان.
بع��د ذلك وج��ه معظم احلض��ور والزمالء 
الصحافيون جرعة كبيرة م��ن االنتقادات الى 
مخرج العمل ومؤلفه ملا قدماه في العرض ووصفوه 
بأنه ال يصلح حتى لتقدميه الى طالب املدارس 
كما مت انتقاد جلنة املش��اهدة لقبولهم مشاركة 
مسرحية »حوبة« باملهرجان خصوصا انها عبارة 

عن استخفاف بعقول املشاهدين.
م��ن جانبه قال مخرج العمل: أش��كر إدارة 
املهرجان على إتاحتهم الفرصة لي للمش��اركة 
مش��ددا على انه إذا لم تكن هناك أي انتقادات 
للعمل املسرحي فهذا يعني انه لم ينجح، كما وجه 

الشكر الى كل من ساعده في املسرحية.
أما مؤلف املس��رحية فشكر احلضور على 
اهتمامهم ومشاهدتهم للعرض الذي حاول من 
خالله ان يقدم أكثر من رؤية لكن شاءت األقدار 
أن يكون به��ذه الصورة والتي يعتبرها جميلة 

رغم كل االنتقادات.

في المؤتمر الصحافي بمناسبة تكريمه

رسالة من الشطي إلى الموهوبين وليس الموهومين
أقيم مساء أمس األول مؤمتر صحافي 
لتكرمي املخرج والفنان فؤاد الشطي أداره 
الزميل عبدالستار ناجي بحضور مدير 
املهرجان د.نبيل الفيلكاوي الذي أكد ان 
تكرمي الفنان فؤاد الشطي واجب على 
املهرجان ألنه علم فني كبير في سماء 

املسرح واحلركة الفنية الكويتية.
من جانبه حتدث الفنان علي جمعة 
عن عاقته بالش����طي حيث قال وهو 
متأثر: رمبا يكون احلديث صعبا جدا عن 
عاقة األخ بأخيه األكبر الذي يحترمه 
ويعش����قه، فعاقتي به ممتدة منذ 30 
عاما علمني فيها كيف أقف على خشبة 

املسرح وكيف أتعامل مع الناس. 
بعد ذلك حتدث الفنان املخرج فؤاد 

الش����طي حيث قال: املس����رح هو حياتي كلها فلقد جعلت 
حياتي تتمحور حوله فهو حالة عش����ق وحياة وحب ومن 

ال يحب ال يقدر احلياة. 
واس����تكمل حديثه قائا: أنا شخصيا عاطفي وبكاء من 
الطراز األول وفي الوقت نفسه ضاحك والكره ال يوجد في 
قام����وس حياتي وأؤمن بان هناك فرقا كبيرا بني االختاف 

واخلاف وأمتنى من اجلميع ان يفهم هذا الشيء. 
أما عن عاقته بالفنان زكي طليمات أحد مؤسسي احلركة 
املسرحية في الكويت فقال: طليمات رجل ومدرسة قائمة بحد 
ذاتها فهو الذي أسس املسرح األكادميي في عاملنا العربي وهو 

من بادر بفن التمثيل كمنهجية، فعندما 
أنهى دراسته في فرنسا عاد وأسس أول 

معهد مسرحي في مملكة مصر. 
وتابع: عاقتي بدأت معه منذ الدفعة 
الثانية في املس����رح العربي وحظيت 
برعايته وعلى فكرة هو أول من أدخل 

التقنيات الى عالم املسرح.
أما عن عاقته بالعماق عبداحلسني 
عبدالرضا فقال: هو فنان بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى ومجتهد دائما ويعمل 
في كل املجاالت الفنية حتى في االنتاج 

ويتقبل الرأي اآلخر.
وحتدث الشطي عن الشيخ سلطان 
القاسمي حيث قال: هو منوذج مختلف 
عن باقي احلكام واهتمامه شديد بالثقافة 
والروايات واألدب وبناء اإلنسان ومكونات اإلنسان واملعرفة 

فهو سبب كبير في تطور احلركة املسرحية في اإلمارات.
وختم الشطي حديثه قائا: لألسف الشديد، البعض 
ال يتقب���ل النصيحة وال الرأي اآلخر وهذا ال يش���كل 
حالة صحية في احلركة املسرحية ومن هنا ابتعدت 
عن التواجد ألنني إذا رأيت خطأ ال اس���تطيع متالك 
نفسي عن النصيحة األخوية التي اوجهها للعناصر 
اجلديدة املوهوبة وليست املوهومة بالفن بأن يتسلحوا 
باملعرفة والتحصيل لكي يكون التأسيس سليما ويتسم 

بالعطاء.
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