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ممثلة »اشتاقت« للعمل 34
مع احد املخرجني بعد ما درت 
انه عنده عمل درامي ضخم 
بس صاحبنا املخرج ما يبيها 
ألنها منكر حسنة.. إذا فات 

الفوت ما ينفع الصوت!

مؤلف ومنتج »مندهش« 
من تصرفات احدى املمثالت 
اللي قاعدة تتحچى عنه في 
القهاوي مع انه ما يعرفها 
مثل ما يقول.. ماكو دخان 

من غير نار!

منكر قهاوي
ملحن ما »س���لم« من 
املقرب���ني منه  انتق���ادات 
بعدما طرح انتاجه الغنائي 
مع مجموعة من املطربني 
الشباب اللي بعضهم صوته 

نشاز.. اهلل يعينك!

انتقادات

جوائزهم تذكرة سفر لبلدانهم

الجاليات األجنبية »اليوم يومهم« في »ألو فبراير«
 مفرح الشمري

تشهد حلقة الليلة من 
البرنامج املسابقاتي »ألو 
فبراي���ر« الذي يبث عبر 
 »fm اثير محطة »كويت
برعاية »األنباء«، »زين«، 
»سوكر«، »منتزه خليفة 
الس���ياحي« وآخري���ن، 
اولى املشاركات الهاتفية 
للجاليات االجنبية والتي 
تتصدى للرد عليها املذيعة 
الواعدة حنان جابر وذلك 
عبر رق���م 91166 للفوز 
بتذاكر سفر لبلدانهم مقدمة 
من اللجنة العليا ملهرجان 
ه���ال فبراي���ر بالتعاون 
م���ع اخلط���وط اجلوية 
الكويتية، وس���تتضمن 
العديد من  الفق���رة  هذه 
املعلومات العامة االجنبية 
التي ستكون اجاباتها في 
متن���اول اجلميع ولذلك 
»اليوم يومه���م« مثل ما 
يقول معد البرنامج علي 

حيدر.

حضانة

شّبه »الذيب« املذيع احمد 
املوسوي استديو البرنامج 
املاضي���ة  ف�������ي احل�لق�ة 
ب� »احلضانة« وذلك لوجود 
عدد من االطفال فيه الذين 
اضافوا ج����وا جمي��ال على 
اجواء احللقة ب� »شقاوتهم« 
احللوة، االمر الذي استعان 
بهم لتردي����د ارقام هواتف 
البرنام����ج حتى يس����معوا 

اصواتهم باالذاعة.

الشاليهات أمان

طالب املوسوي املستمعني 
املتواجدين في »البر« بان 
البرنامج  يتصل����وا عل����ى 
للفوز بجوائز »منتزه خليفة 
الس����ياحي« الذي يقدم لهم 
»شاليهات« يومية خاصة 
انها أمان وأفضل من »البر« 
ال����ذي ال يعرف م����ا يوجد 

فيه.

)فريال حماد( »الذيب« أحمد املوسوي في البرنامج   

أكد من خالل الصالون اإلعالمي على ضرورة تأصيل مفهوم الوطنية في األعمال الفنية

العمالق عبدالحسين عبدالرضا

أين يوجد متثال احلرية؟
أ - باريس.

ب - البحرين.

ج - نيويورك.

أبدى فخره بالمشاركة في المهرجان الكبير

كفوري: المشاركة في »ليالي فبراير« مكسب ألي فنان

 عبدالحميد الخطيب
المنظمة لمهرجان  اللجنة  اختارت 
»ليالي فبراي���ر 2010« النجم اللبناني 
المتأل���ق وائ���ل كفوري ليك���ون أحد 
نجوم الغناء المش���اركين في حفالت 

المهرجان.
بدوره أعرب كفوري عن س���عادته 
البالغة للمشاركة في الليالي الغنائية 
للمهرجان مبديا ش���وقه الكبير للقاء 
الجمه���ور الكويتي وإمتاع���ه بأجمل 

أغانيه.
كفوري وصف جمه���وره الكويتي 
بأنه جمهور »سميع وذواق« مؤكدا في 
الوقت نفسه أنه يشعر بالعز لوجوده 
في الكويت من أج���ل الغناء أمام هذا 
الجمهور الكبير والحساس، خاصة أن 
تلك المشاركة تأتي بعد غياب عن مالقاة 

هذا الجمهور المقرب الى قلبه.
التهاني  وتقدم كف���وري بأس���مى 
والتبريكات للكويت حكومة وش���عبا 
بمناسبة أعيادها، مشيرا الى أن الغناء في 
مهرجان »ليالي فبراير« هو مكسب ألي 

فنان عربي ألنه يساعد على انتشاره.
الكويتي  الجمهور  أن  وأضاف: كما 
يسهم في زيادة نجومية الفنان خليجيا 
وعربيا وال يخفى على أحد مدى العالقة 
المتينة التي تربط الشعبين الكويتي 
واللبناني خاصة أنهما شعبان متحابان 

ويعشقان السالم.
وقال كفوري: حظي حلو ألنني أغني 
في هذا المهرجان »زين الليالي.. ليالي 
فبراير«، فأنا إذا كنت قد غبت في الفترة 
األخيرة عن جمهوري في الكويت فقد 
حدث ذلك لظروف خارجة عن إرادتي 
خاصة فيما يتعلق بالمهرجانات الغنائية 
الضخمة وإن كانت زياراتي لم تنقطع عن 
الكويت خالل هذه الفترة من خالل إحياء 

عدد من الحفالت الغنائية الخاصة.
أما عن جديده الغنائي س���واء على 
مستوى إصدار األلبومات الغنائية أو 
التصوير بطريقة الڤيديو كليب فأكد 
الفنان وائل كفوري أنه دائم البحث عن 
الجديد، فما ان يفرغ من إصدار ألبوم 
غنائي حتى يس���تعد آلخر، كما أنه ال 

ينتظر مواعي���د إصدار ألبوماته حتى 
يطل على جمهوره.

وقال عن ذلك: »أحيانا تروق لي أغنية 
وأجد نفسي مس���تمتعا بها فأصدرها 
منفردة ألظل في حالة تواصل دائم مع 
جمهوري، واآلن أستعد بالفعل إلصدار 

ألبوم غنائي جديد.
وحول اس���تعداده لخوض تجربة 
التمثيل السينمائي خاصة انه كانت له 
مشاركة سابقة في فيلم »بحر النجوم« 
للمخرج أحمد المه���دي، أوضح وائل 
كفوري قائ���ال: هذه التجربة ال تندرج 
تحت مس���مى التمثيل ولكن نستطيع 
أن نطلق عليها اسم »استعراض«، وقد 
حاولت تجريب نفسي في االستعراض 
والتمثيل ولكنني وجدت نفسي أفضل 

في الغناء.
وكان كفوري قد شارك في هذا الفيلم 
بجانب مطربي���ن آخرين أمثال: هيفاء 
وهبي ورويدا المحروقي وأحمد الشريف 
وآخرين وقدم من خالله أغنية رومانسية 
بعنوان »بدي أعرف شو مبكيكي« من 

كلمات منير بوعساف وألحان وتوزيع 
جان ماري رياشي.

م���ن جانب���ة أك���د الفنان الش���اب 
عبدالرحمن الحريبي سعادته بانضمامه 
الى نجوم مهرجان »زين الليالي.. ليالي 
فبراير« معتبرا هذه المشاركة من أجمل 

المشاركات في حياته.
وتقدم الحريبي بالشكر الى القائمين 
على المهرجان الناجح والذي أثبت تميزه 

للعام الثاني على التوالي.
وأشار الى الى ان مشاركته في الحفل 
في الحفل الثالث مع بلبل الخليج نبيل 
شعيل وأبو بكر سالم وأصالة نصري 
بمثابة منافس���ة فنية قوية والبد من 
االستعداد مشيرا الى أنه من المقرر ان 
الفنية طارق عاكف  يقود االوركسترا 
الذي س���يأتي خصيصا لمشاركته في 

الحفل. 
وأضاف الحريبي أنه س���يقدم باقة 
من أجمل م���ا غنى وقد أعد الكثير من 
المفاجآت التي سيقدمها لجمهور »زين 

الليالي«.

سأقدم  الحريبي: 
باقـة متنـوعــة من 
أجمل األغاني لجمهور 
»زيـن الليالـي« الرائع

وائل كفوريشعار مهرجان ليالي فبرايرعبدالرحمن احلريبي

والكـوميديا  موهبة  الناس  إضحاك 
فـن وقتـي والنصـوص الجيـدة قليلة

لم يـأت إلينا وزيـر يتبنى فكرة إنشـاء 
المسرح القومي وكأن الفكرة عيب مرفوض!

أكد العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
في ن����دوة الصالون االعالمي الذي حل 
عليه ضيفا يوم االثنني املاضي ان »هناك 
الكثير من االمور على الساحة الكويتية 
اذا حاولنا ان نناقشها ال نعرف من أين 
نبدأ«، مشيرا الى ان الكل في الكويت يعاني 
اآلن من حالة عدم استقرار، الفنان واملدرس 
والسياسي والرياضي واالعالمي، وان هذه احلالة 
حتتاج الى الكثير من الندوات واللقاءات، مؤكدا 
ضرورة العمل على  مقاومتها، وقال: الكويت 
عزيزة علينا جميعا ومهما قلنا في حبها ومهما 
أعطينا فه����و قليل.وقد تناول عبدالرضا 
الواقع الفني الكويتي والعربي بشكل 
عام، مؤكدا تراجع مس����توى 
العمل الفني داخل الكويت 
وخارجها، وأرجع ذلك 
الى كثرة الفضائيات 
التي كانت السبب 
في حتول اهتمام 
اجلمهور وتغيير 
اهتمامات����ه، 
حي����ث كان 
اجلمه����ور 
فيما سبق 
مهتم����ا 

بالعمل املسرحي ويحرص على حضور املسرحيات 
بشكل مستمر، مشيرا الى ان هذا احلرص قد خلق 

نوعا من االلفة بني الفنان واجلمهور.
واضاف ان هناك س����ببا آخر لتراجع مستوى 
االعمال الفنية وهو زيادة مساحة التعبير والوسائل 
االعالمية االخرى من صحافة وفضائيات على عكس 
ما كانت عليه االحوال فيما مضى، حيث كان املسرح 
هو املتنفس الوحيد، مؤكدا ان االضحاك موهبة في 
االساس، وان الكوميديا فن وقتي، متسائال عن وجود 
النصوص اجليدة التي يستطيع الفنان أن يتناولها 
ويزيد عليها من روحه تفاعال وأداء، وقد أرجع ذلك 
الى اننا في اخلليج مشاكلنا محدودة واملهن ايضا 

محدودة، وكذلك احلراك على كل املستويات.
وحول اجليل احلالي واالجيال القادمة ومستوى 
ما يقدمونه من اعمال فنية، اكد عبدالرضا ان الفن 
موهبة باالساس، وان الكويت متتلك من املواهب 
الكثير، وهناك الكثير منها مبشر، ولكن اجلو العام 
غير مهيأ لظهور بصمتهم على الساحة الفنية بقوة، 
مش����يرا الى ان هناك الكثير من خريجي الفنون 
املس����رحية يتخرجون وال يجدون املكان املناسب 
الذي يستطيعون من خالله تفريغ ما درسوه في 
جامعاتهم ومعاهدهم.وقال عبدالرضا في معرض 
حديثه عن دور احلكومة ووزارة االعالم حتديدا »لنا 
أكثر من خمسني عاما ونحن ننادي بإنشاء املسرح 
القومي، ولم يأت الينا وزير وهو يتبنى فكرة انشاء 
املسرح القومي وكأن فكرة انشاء مسرح قومي عيب 
مرفوض وشيء يستدعي اخلجل، ورغم ذلك ال ننكر 
وجود بعض احملاوالت التي لم يكتب لها ان تكتمل، 

وقد تساهلت احلكومة في هذا االمر كثيرا«.
وقد ش����هدت الندوة كما هي العادة في ندوات 
الصالون االعالمي العديد من املداخالت، حيث كانت 
اولى املداخالت حول مسألة الوحدة الوطنية وظهور 
بعض املصطلحات واملفاهيم اجلديدة على الشعب 
الكويتي، فق����د اكد عبدالرضا ان هذه املفاهيم هي 
مفاهيم جديدة متاما على الساحة الكويتية، معتبرا 
ذل����ك نوعا من انواع الفتنة التي ال تبقي وال تذر، 
مشيرا الى أن الكويت في وقت الغزو كانت مبنزلة 
االسرة الواحدة والكتلة الصلبة التي وقفت في 

وجه هذا الغزو بعزمية اجلسد الواحد.
وحول مسألة املسارح االهلية والتمويل، 
اشار عبدالرضا الى انهم كانوا يحصلون 
على 3000 دينار في العام كدعم كامل، ثم 
تطورت العملية ووصل املبلغ الى 16 ألف 
دينار، وهذا املبلغ ال يكفي أجر ممثل واحد، 
واضاف قائال: ضعف التمويل واالعتماد على 
اجلهود الذاتية كانا التحدي االكبر بالنسبة لنا، 
وكنا نقوم بإنتاج أعمالنا وتسويقها كي نستطيع 
االستمرار، مشيرا الى انه ال ميكن االستمرار مبسرح 

ب����ه 400 مقعد وثمن التذكرة يتراوح بني ال� 5 و7 
دنانير.ثم عاد واكد اهمية دور الدولة في العملية 
الفنية قائال: الدولة تتعامل مع الفن بإهمال شديد، 
وهناك الكثير من الصعوبات واملعوقات التي تواجه 
االعمال الفنية وعلى رأسها الرقابة، كما ان دور وزارة 
االعالم هو دور مهم وفاعل ويجب اال تتخلى وزارة 
االعالم عن دورها في معاجلة االجواء التي تساعد 

على انتاج االعمال الفنية اجليدة.
وحول متطلبات العمل الفني اجليد، أكد عبدالرضا 
ان من اهمها االستديوهات، معتبرا ان االستديوهات 
التي كانت متتلكها وزارة االعالم كانت تعتبر محاكاة 
طبيعية لالجواء املناسبة لتقدمي عمل اعالمي جيد، 
وان االجواء الطبيعية »اخلارجية« في الكويت ال 
تساعد كثيرا على تقدمي عمل فني جيد، وذلك لصعوبة 
اجلو وتقلباته، وكذلك قلة االماكن الطبيعية، وذلك 
تسبب في اللجوء الى ما يعرف باملنتج الفني أو 
االس����تديوهات اخلاصة الت����ي ال تقارن مبا كانت 

متتلكه وزارة االعالم من استديوهات.
أما فيما يخص تكرمي عبدالرضا من قبل جلنة 
مهرجان هال فبراير فقد اكد انه يشكر كل من كرمه، 

معربا عن سعادته بتكرمي املهرجان له.
بينما أبدت االعالمية فاطمة النهام في مداخلتها 
تخوفا مما أسمته »مد التيارات املتطرفة« مؤكدة 
ان انحسار االبداع سببه املباشر بعض املمارسات 
املتطرفة التي تقف حائال امام اي ابداع، وقد ألقى 
عبدالرضا في تعليقه على هذه املداخلة اللوم على 
احلكومة، متسائال »ملاذا تتساهل احلكومة مع جهات 
وتتشدد مع جهات اخرى؟! كما ان هناك سؤاال آخر 
لكل وزير اعالم: اذا كنت تستحي من ان تدعم الفن 

واالعمال الفنية، فلماذا أنت وزير اعالم؟!«.
وحول تأصي���ل مفهوم الوطنية في االعمال 
الفنية، اكد عبدالرضا ان اجلميع اليوم البد أن 
يطالب بالوالء للوط���ن والوفاء له، وقال: ذلك 
ألننا بدأنا نرى من يتلفظون باملفاهيم الهدامة 
وينفثون سموم الطائفية في املجتمع، مشددا على 
ان احلل لهذه القضية يكمن في انعاش احلركة 
الفنية والتجمعات الهادفة التي تبدأ من املدرسة، 
مشيرا الى ان ذلك كان في املاضي له االثر االكبر 
في زيادة اللحمة بني ابناء املجتمع الكويتي، أما 
اآلن فالوضع قد تغير وذلك يتطلب تغيير الرؤية 

واخلطط واملناهج الدراسية ايضا.
وقد شهدت الندوة ايضا حضور االعالمية 
القديرة هدى املهتدي الريس التي قال عنها 
عبدالرضا: هي من املذيع���ات الالتي أعطني 
للكويت الكثير من الوقت والصحة واملجهود، 
وساهمن في بروز بصمة تلفزيون الكويت 
في وقت لم يسبق الكويت فيه احد في دول 

اخلليج.

عبدالحسين عبدالرضا: كثرة الفضائيات وراء تحول الجمهور عن المسرح

ماضي اخلميس يهدي العمالق عبداحلسني عبدالرضا درعا تكرميية

مداخلة من اإلعالمية القديرة هدى املهتدي ومتابعة من »ابوعدنان«

جانب من حضور الصالون اإلعالمي


