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مدي���ر إنتاج ف���ي إحدى 24
القنوات »سعيد« باستغالله 
إلحدى املمثالت الكومبارس 
علشان تضبطه مع رفيچاتها 
واملقابل انه يشغلها بأعمال 

القناة.. كفوك ياملطيرچي!

ممثل���ة »ب���ررت« عدم 
مشاركتها في األعمال الدرامية 
اللي قاعد يصورونها هاأليام 
ان األدوار اللي عرضت عليها 
الزود.. بسچ چذب  مو ذاك 

يالطيبة!

مطيرچي أدوار

مسرح »ليالي فبراير«

..وفي حوار جانبي مع النجمة اللبنانية ميريام فارس ..ومع النجم اإلماراتي حسني اجلسمي

..ومع الفنان الكبير أبوبكر سالم قبل صعوده املسرح

العيلة مع الفنانة الكبيرة وردة اجلزائرية

الزميل ياسر العيلة مع سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد في كواليس احلفل الثاني

العيلة مع بشار األمير وامللحن عبداهلل القعود والنجم املصري محمد حماقي في كواليس احلفل االول

أشاد بجهود زمالئه في اللجنة اإلعالمية وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه المهرجان

العيلة: »ليالي فبراير 2010« كان تحديًا وإثباتًا للذات

املخرج علي حسن والبرديوسر مناف العوضي ومجموعة 
كبيرة ال اريد ان اغفل احدا منهم.

وماذا عن برنامج »انفينتي«؟
لقد اجتمعنا قبل املهرجان مع مدير عام تلفزيون 
الوطن احمد الدوغجي ونائب رئيس التلفزيون 
الشيخ ناصر املبارك واتفقنا على برنامج »انفينتي« 
ورأست فريق اإلعداد ومعي مجموعة من املعدين 
هم: احمد خورشيد، ذكريا دشتي، علي سلطان، 
نواف القريني، فهد الكندري، عبداهلل الطراروة، 
وناصر العرفج، بيبي اخلضر حيث قمت بتقسيم 
مهام العمل وكان لكل منا دور محدد، وقد استضفنا 
جنوما مثل النجم طارق العلي وشهاب حاجية 
وهند البلوشي وكل جنوم احلفالت وهنا أشيد 
مبقدم���ات البرنامج وهن ناديا صقر التي كانت 
تقدم اخلمي���س واجلمعة واميان جنم من االحد 
الى االربعاء ومقدمات املسرح اميان جنم وحصة 
اللوغاني وفاطمة بوحمد الالتي متيزن في أدائهن، 
وكذلك مخرجو استديو »انفينتي« سليمان اخلراز 
ونانسي جمال الدين والبرديوسر مشهور سرحان 
وفريق من الفنيني املتميزي���ن وغازي العنزي 

فدوره كان مهما.
املس��رح كان متميزا ومختلفا عن العام السابق 

حدثنا عنه؟
السنة املاضية كان مسرح »ليالي فبراير« هو 
احلدث األبرز وكان نقلة نوعية كبيرة للجمهور 
واملشاهدين ولفت نظر الناس واشاد به اجلميع 
مما وضعنا امام حتد اكبر وهو ما الذي سنقدمه 
ه���ذا العام ولكن جاء املبدع ضياء ش���حادة مع 
مجموعة »الرئيسي« الذين نعتبرهم فعال شركاء 
جناح حيث بدأ شحادة تصميم املسرح اجلديد 
منذ نهاية املهرجان املاضي وقدم اكثر من تصميم 
حتى استقر القائمون على املهرجان على الشكل 
الذي شاهدناه وكان االفيه هذا العام هو اللعب 
على السقف فقد قدم شحادة لوحات فنية رائعة 
ومنه���ا صور حكام الكوي���ت التي صاحبت كل 
االغاني الوطنية في املهرج���ان كذلك اجلرافيك 
واالضاءات التي كانت متماشية مع االغنيات التي 

يقدمها املطربون.
اختصر لي هذا النجاح في كلمة؟

هو حتد واثبات لل���ذات واعتقد أننا كنا على 
قدر املسؤولية وصدقني لقد بذلنا مجهودا كبيرا 
وكله في س���بيل هذا النجاح وبصفة ش���خصية 
أس���رتي لم أرهم غير دقائق معدودة طوال فترة 

املهرجان وبالصدفة فحياتنا كلها كانت في اجلريدة 
والتلفزيون واملسرح.

كلمة اخيرة؟
اش���كر »األنباء« على هذا اللقاء وكل الزمالء الذين 
ساعدونا وكانوا شركاء جناح معنا واشكر كل زمالئي في 
اللجنة االعالمية الذين تعبوا ووصلوا الليل بالنهار واخص 
منهم حتدي���دا احمد اخلليفي ومحمد عاطف ومصوري 
جريدة »الوطن« واشيد بالزمالء يحيى عبدالرحيم وغادة 
عبداملنعم وفيصل العلي وعبداهلل الطراروة على مجهودهم 
الواضح ومبا اني رئيس اعداد برنامج »انفينتي« اشكر 
كل الزمالء املعدين واملخرجني والبرديوسر واحلمد هلل 

اننا حققنا النجاح الذي كنا نصبو اليه.

ودينية وكلها تضم اسماء كبيرة وكان معنا 20 مطربا 
ومطربة وهذا أعلى عدد مش���اركة للفنانني في تاريخ 
املهرجان وأيضا تكرمي العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
ووجود الفنانة الكبيرة وردة والتي جاءت الى الكويت 
بعد غياب طويل وهذا كله أيض���ا كان حتديا من أج�����ل 
اظهار الكويت بشكل حضاري واثبات انها قادرة ع�����لى 

تنظيم مهرجان بهذا احلجم وهذا الكم من النجوم.
كنتم مهتمني بنقل املهرجان الى العالم العربي؟

)مقاطع���ا( أكيد ألننا ال ننقل الصورة للكويت فقط 
وامنا لكل العرب لذلك شكلنا مكاتب إعالمية في لبنان 
ومصر ودبي باالضافة الى شبكة مراسلينا املنتشرين 
في الوطن العربي، وصدقني، اخبار املهرجان وصلت الى 
السودان واليمن وسلطنة عمان وهناك اتصاالت كثيرة 
جاءتني بهذا الشأن وكذلك من املغرب العربي وال أخفيك 
سرا، مكتب القاهرة ابلغني ان هناك جرائد اسرائيلية 
طلبت ان مندهم بص���ور وأخبار عن املهرجان وان دل 
ذلك على ش���يء فإمنا يدل على جناحنا كلجنة إعالمية 
في حتقيق هدفنا وهو ان نصل الى هؤالء الناس ونأمل 

في القادم ان نكون أفضل.
كيف ترى مس��توى احلفالت هذا الع��ام مقارنة بالعام 

املاضي؟
لقد متيزنا العام املاضي بوجود أسماء كانت غائبة 
عن اجلمهور الكويتي منذ فترة ومنهم عبداملجيد عبداهلل 
وراشد املاجد ونوال الكويتية وغيرهم، أما هذا العام فقد 
ارتأينا ضرورة التغيير من خالل احضار اسماء جديدة 
وبعض االسماء التي كانت غائبة عن املهرجان في األعوام 
السابقة ولها جمهورها مثل فرقة ميامي ومحمد حماقي 
وميريام فارس، وال ننكر ان وجود فنانة بحجم وقيمة 
وردة اجلزائرية في حد ذاته إثراء للمهرجان باالضافة 
للفنانني االخرين بجانب جنوم مستمرين معنا من العام 
املاضي مثل عبداهلل الرويش���د ونبيل شعيل وشيرين 
عبدالوهاب وحسني اجلسمي وأبوبكر سالم وفي النهاية 

اعتقد التشكيلة كانت متميزة هذا العام.
كيف ترى نقل تلفزيون الوطن للحفالت؟

كتلفزيون وجري���دة الوطن نفتخر بأن يكون معنا 
مخرج مبدع ومتميز مثل احمد الدوغجي فشهادتي فيه 
مجروحة وإذا الحظت فستجد اننا طوال فترة املهرجان 
لم نكتب عنه أي ش���يء وذلك حتى ال يقال اننا جنامل 
فريق عمل »الوطن« لذلك حرصت على ان ما يكتب عن 
الدوغجي في اجلريدة البد ان يكون بعد انتهاء احلفالت 
وسماع اإلشادة من اجلميع ونفس الكالم عن مذيعات 
الوطن وال ننكر ان الدوغجي استخدم »افيكتات« جديدة 
انعكست على الصورة وقد ساعده في ذلك جمال املسرح 
وروعة تصميمه فتحية للدوغجي والفريق املعاون معه 

حدثنا عن االس��تعدادات التي س��بقت مهرجان »ليالي 
فبراير 2010«.

الس���نة املاضية كان تلفزيون الوطن بالتعاون مع 
»روتانا« هما اللذين نظما املهرجان وكانت مهام اللجنة 
اإلعالمية مقسمة بني الطرفني، أما هذا العام فمن األلف 
الى الياء املهام كانت على عاتق تلفزيون الوطن، فكان 
البد أن نس���عى الى احلفاظ عل���ى ما حققناه من جناح 
لذلك عند تكليفي برئاسة اللجنة اإلعالمية وضعت خطة 
عمل وآلية مع الزمالء الذين اخترتهم وقمنا بدراس���ة 
السلبيات التي وقع فيها املهرجان العام املاضي وكذلك 
الس���لبيات التي تقع فيها املهرجانات األخرى وعملنا 
على ان نتالشاها وبدأنا بإقامة مركز إعالمي قدمنا من 
خالل���ه خدمة خمس جنوم وذل���ك لتدليل الصحافيني 
داخل الكوي���ت وخارجها حيث أمددناهم مبواد وصور 
لتصريحات النجوم املش���اركني معنا وذلك مع مراعاة 
ان يكون الوقت كافيا لهم حتى يتس���نى النشر بعيدا 

عن املفآجات.
وماذا بعد بدأ املهرجان؟

بعد كل حفل زودنا الصحافة مبادة إعالمية جاهزة 
وهي تغطية كاملة للحفل مع إمدادهم مبجموعة كبيرة 
من الصور املتميزة كما ركزنا على توفير صور الكواليس 
خصوصا ان مثل هذه الصور يحبها القارئ جدا، ومن 
جانب اخر اقمنا مؤمترات صحافية في املطار عند وصول 
النجوم املشاركني في املهرجان وحرصنا على ان يعرف 
الصحافيون مواعيد الوصول قبلها بوقت كاف وكذلك 
سلمنا لهم هويات لدخول املطار دون عوائق وباشرناهم 
مبواعيد الفنانني وكن���ا نبلغهم إذا تأخر فنان أو الغى 
موع���ده. أما بخصوص املؤمت���رات الصحافية فقد كنا 
نعطي الصحافة احلرية الكاملة لألس���ئلة فلم نفرض 

أي قيود على أحد.
لك��ن البع��ض انتق��د االج��راءات احلازم��ة ف��ي هذه 

املؤمترات؟
األمر ليس بأيدينا نحن امن���ا هو اجراءات تخضع 
للطي���ران املدني، والنقد الذي كتب غير مقنع أو هادف 
وليس في محله ألنه لألسف بعض الزمالء حولوا املوضوع 
الى صراعات شخصية وابتعدوا عن متثيلهم جلريدتهم 
وحولوا املوضوع الى »شخصنة« ولكن باملجمل نحن 
راضون عن أدائنا وحتى اثناء احلفالت كنا نوفر للزمالء 

تذاكر ومكانا مخصصا ونباشرهم أوال بأول.
كرئيس جلن��ة إعالمية في املهرجان م��ا التحدي الذي 

وضعته نصب عينيك؟
ان نقول للجميع اننا قادرون على تنظيم مهرجان 
كبير به���ذا احلجم بكل أنش���طته ألن مهرجان »ليالي 
فبراير« ليس حفالت غنائية فقط امنا أمسيات شعرية 

ممثلة »حنت« على أحد املنتجني 
بأنه يعطيها دور في عمله اليديد 
وليما عطاها الدور »حنت« عليه 
انه تصور مشاهدها بسرعة بس 
توقف التصوير بسّبة حالة وفاة 

عند املخرج... صچ قبسة!

قبسة

رئيس اللجنة اإلعالمية 
لمهرجان »ليالي فبراير« 
رئيس قسم فنـــون 

في الزميلة »الوطن« 
الزميل ياسر العيلة

نفتخر بوجـود المخرج المبدع 
أحمد الدوغجـي في تلفزيون 
نكون  أن  ونأمـل  »الوطـن« 
أفضل في المهرجان المقبل

مكـاتــب  شـكلنا 
الدول  غالبيـة  في  إعالمية 
العربية.. وصحف إسـرائيلية 
طلبت تغطية المهرجان

عبدالحميد الخطيب

ال شـك في ان قصة جناح تلفزيون »الوطن« في تنظيم مهرجان »ليالي فبراير« هذا العام لم تكن وليدة الصدفة امنا هي بجهود جنوم 
عملوا بجد وصاغوا منظومة عمل في حتد واضح للذات من أجل اظهار الكويت بصورة حضارية مشرفة. فاملشاهد للصورة كاملة سيرى 
إصرارا من جميع العاملني في تلفزيون وجريدة الوطن على املضي قدما في درب التميز مثبتني انه باسـتطاعتهم حتمل املسـؤولية 
والتخطيط السـليم مهما كان حجم احلدث الذي ينظمونه، وفي هذا اإلطار التقت »األنباء« أحد أبرز األسـماء التي ساهمت في جناح 
هذا العرس الفني وهو رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان »ليالي فبراير« رئيس قسم فنون في الزميلة الوطن الزميل ياسر العيلة ليحدثنا 

عن املهرجان وأهم التحديات التي واجهتهم فيه وأهم السلبيات من وجهة نظره فإلى تفاصيل احلوار:


