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الفنية

صادق بهبهاني

المشرف العام علي حيدر شكر الشركات الراعية له

المستمعون ألسرة برنامج »ألو فبراير«: الزين عندكم

وصف زياد الرحباني بأنه حالة لن تتكرر وأبدى إعجابه بصوت إليسا

ملحم بركات: عاتب على ماجدة الرومي 
وأرحب بالتعاون مع نبيل شعيل

يشارك في »دار األيتام« ويستعد لتصوير فيلم سينمائي

صادق بهبهاني: الكّتاب ينحازون للعنصر النسائي!

في حلقة نارية التصريحات، 
قوامه���ا املقام الش���رقي العريق 
والطرب األصيل، يحل املوسيقار 
واملطرب ملحم بركات غدا ضيفا 
على برنامج »آخر من يعلم« على 
MBC1 ليفتح ملفات األسماء الكبيرة 
على الساحة الفنية، ويبوح بأسرار 
يجهلها الكثيرون عن حياته الفنية 

والشخصية.
ففي اجابته عن س���ؤال حول 
امل���رأة واحلب يفاج���ئ أبومجد 
اجلمهور بأنه ال يعترف بوجود 
الواق���ع، وبأنه يغني  احلب في 
للحب اخليالي. كما يكشف ملحم 
عن نقمته على املرأة التي ال تهتم 
مبظهرها وأنوثتها، معتبرا ذلك 

جزءا من اهتمامها بزوجها.
وفي فقرة أخرى، ال يجد أبومجد 

� املعروف بآرائه الش���جاعة � حرجا من إعطاء رأيه في أسماء فنية 
عريقة، فيثمن عاليا أداء امللحن إحس���ان املنذر مثنيا على تعاونه 
الس���ابق مع ماجدة الرومي، وواصفا بعض أحل���ان املنذر ب� »غير 
الش���رقية«، كما يبدي تقديره لفن زياد الرحباني واصفا اياه بأنه 

»حالة لن تتكرر شأنه شأن عاصي الرحباني«.

وفي عتب ملؤه احملبة، يكشف 
ملحم ب���ركات للمرة األولى عن 
تعاون لم يخرج الى العلن بينه 
وبني ماجدة الرومي، ملقيا باللوم 
في ذلك على ماجدة التي لم تبادر 
الى التنفيذ حتى اليوم. ومبوازاة 
ذلك يسحب ملحم عرضا سابقا 
كان قد قدمه إلليسا على الرغم 
الش���ديد بصوتها،  من اعجابه 
والسبب في ذلك هو عدم جتاوبها 

مع مبادرته.
وفي فقرة أخرى، يبدي بركات 
إعجاب���ه باألحل���ان واألصوات 
اخلليجي���ة متوقعا له���ا مزيدا 
من التطور في حال قام شعراء 
األغني���ة اخلليجية بتبس���يط 
كلماتهم لتحقيق انتشار عربي 
أكبر. وفي هذا السياق، يرحب 
ملحم بالتعاون مع نبيل شعيل في أول فرصة سانحة، بعد ان بلغه 

تخوف نبيل من التعامل معه بالرغم من رغبته احلقيقية بذلك.
وخالل احللقة يغني ملحم على املسرح عدة أغنيات منها »بدك 
مليون سنة« و»يا حبي يلي غاب« و»اعتزلت الغرام« وتشاركه في 

أدائها »أروى« مبرافقة املايسترو ايلي العليا على البيانو.

مفرح الشمري
طلب مس���تمعو »كويت fm« من املسؤولني عليها االكثار من 
البرامج الترفيهية واملسابقاتية التي حتمل بني طياتها البهجة 
والس���رور واملعلومة املبس���طة بعد النجاح الكبير الذي حققه 
البرنامج اليومي »ألو فبراير« الذي يعده علي حيدر وخديجة 
دش���تي ويقدمه احمد املوس���وي وحنان جابر ويخرجه نايف 
الكندري ويبث عبر اثير »كويت fm« برعاية »األنباء« و»زين« 
وعدد من الشركات الوطنية التي حترص على املساهمة في مثل 
هذه البرامج التي تقربهم من مس���تمعي اذاعة الكويت وحتديدا 
»كويت fm«. وثمن املستمعون اجلهد الذي بذله »الذيب« احمد 
املوسوي في استقطابهم ملتابعة البرنامج حيث انه كان »يتفنن« 
في عملية استقطابهم بطريقة ذكية وبعيدة عن التصنع، وطلبوا 
من ادارة »كويت fm« االس���تفادة من جهود املوسوي في برامج 
احملطة في الفترة املقبلة خاصة انه من املذيعني الشباب املتميزين 

اذاعيا  وتلفزيونيا.

الزين عندكم

عدد من املس���تمعني من خالل اتصاالتهم في احللقة املاضية 
ل�»ألو فبراير« ذكروا ل� »الذيب« احمد املوسوي ان بالفعل »الزين 
عندكم« وذلك جلوائزكم القيمة التي لم تقدم في اي برنامج آخر 
باالضافة الى الفقرات املتنوعة والفالش���ات اجلميلة التي كانت 

من ابداعات نايف الكندري.

بطاقة شكر

املش���رف العام واملعد علي حيدر وجه بطاقة ش���كر وتقدير 

الى اسرة البرنامج احمد املوسوي وحنان جابر ونايف الكندري 
ومراقبة احملطة خديجة دشتي باالضافة الى منسقي االتصاالت 
جميل اقبال، رامي الشعار، محمود عطية والى جلنة املالية واالعالن 
التجاري بوزارة االعالم والى الشركات الراعية على جهودهم في 

اظهار هذا البرنامج باملستوى املطلوب.

شائعة موت 
صباح تتكرر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
طالت الفنانة صباح 
نهار اجلمع���ة املاضي 
ش���ائعة أك���دت وفاتها 
وتناولت بعض وسائل 
اإلعالم اخلبر متسائلة 
عن صحت���ه. »األنباء« 
اتصلت بالشحرورة التي 
اس���تنكرت اطالق خبر 
كهذا مؤك���دة انها بخير 

عبر تكذيبها الشائعة.
والبد من االشارة الى 
املرة األولى  انها ليست 
التي يتم فيها اطالق خبر 
كهذا عن موت صباح، اذ 
ان هذه الش���ائعة تعود 
وتتردد بني فترة وأخرى 
الش���ائعات  الى  اضافة 
التي تس���تفيد  األخرى 
من شهرة صباح ومحبة 
له���ا لصنع  اجلمه���ور 
»س���كووب« أو لكسب 

شهرة من ورائها.

بركات يتوسط فريق برنامج »آخر من يعلم«

املوسيقار ملحم بركات اثناء البرنامج
الشحرورة صباح

ممثل شاب »شعبيته« انطفت 
بني املخرجني بسّبة تطلعاته الفنية 
فمره يبي يكون ممثل ومرة يبي 
يصير مطرب مع انه حقق شهرة 
عالية في االعمال الدرامية.. صاحب 

البالني چذاب ياحلبيب!

ممثلة توها »تذكرت« انها 
تتصل على احد املنتجني بعد 
ما كانت مطنشته طول الفترة 
املاضية ألنه���ا درت انه عنده 
عمل يديد راح يصوره هاأليام.. 

احلمد هلل والشكر!

شهرة تطنيش
املمثل���ة التي كانت »حفافة« 
في الصالونات النسائية هاأليام 
حاطتلها »سكرتيرة« قاعدة ترد 
على الناس ألنه مستواها »عالي« 
والزم يكون عندها برستيچ مثل 

ما تقول.. اهلل يشفي!

سكرتيرة

)فريال حماد(»الذيب« احمد املوسوي

عبدالحميد الخطيب
الفنان ص����ادق بهبهاني لديه الكثير من 
الطموحات واخلطط في مس����تقبله الفني، 
معتمدا في حتقيقها على اخلبرات التي استقاها 

من جنوم الفن الكبار.
صادق يشارك في مسلسل »دار األيتام« 
الذي سيعرض على قناة »الراي« في شهر 
رمضان املقبل، مثمنا األعمال التي تكتبها 
هبة مش����اري حمادة، ومتحفظا في نفس 
الوقت على الكتاب����ات املتحيزة للعنصر 
النسائي. »األنباء« التقت صادق بهبهاني 

في هذا احلوار فإلى التفاصيل:
ما جديدك؟

عندي مسلس����ل »دار األيتام« 
للمنتج باسم عبداألمير وسيعرض 
على شاشة قناة »الراي« في شهر 
املقبل وهو من إخراج  رمضان 
منير الزعبي وتأليف هبة مشاري 
حمادة وأش����ارك فيه مع هدى 
الفضالة وملياء  حسني وإلهام 
طارق وشجون ومالك وفاطمة 
الصفي ونخبة من أملع النجوم 
وأجسد فيه دور »ماجد« صاحب 
الشخصية الطيبة الذي يهتم 
بشؤون اخيه مشعل 
»علي كاكولي« 
حيث ينصحه 
من  باستمرار 
اجل مصلحته.

مسلس��ل 
إنس��اني  اجتماع��ي 
جدي��د لهبة مش��اري 
كي��ف ت��راه مقارن��ة 

بأعمالها السابقة؟
خ����ط هب����ة في 
الكتابة غريب وأشعر 
الى  بأنه����ا متي����ل 
اجلانب اإلنس����اني 
واحلاالت النفسية 
الشديدة التعقيد 
هذا  وف����ي 

املوهوبني؟
املنتجون منهم الزين ومنهم الشني ولألسف 
»اختلط احلابل بالنابل« في الوسط الفني 
واملمثل اصبح مغنيا واملطرب اصبح مذيعا، 

واملوضوع فيه الكثير من التشتت.
وماذا عن السينما؟

ل����دي فكرة كنت أريد املش����اركة بها في 
مهرجان اخلليج األخير لكن الرتباطاتي الفنية 
والنشغال ابطال الفيلم بتصوير اعمال درامية 

أجلتها وسنصورها في اقرب وقت.
كيف ترى التجارب الس��ينمائية الكويتية 

الفترة االخيرة؟
بخير ولدينا مخرجون متميزون حصلوا 
عل����ى جوائز متعددة ومنه����م احمد اخللف 
وعبدالرحم����ن اخلليفي ومنصور حس����ني 
املنصور وحس����ن عبدال، وقد أعجبت جدا 
بتجربة النجم طارق العلي في فيلمه اجلميل 
»معتوق في بانكوك« والذي حظي بنجاح كبير 

وأمتنى ان نكمل هذه التجربة وال نتوقف.
وبالنسبة للمسرح؟

ن الش����باب  ش����اركت في افتتاح مهرجا
االخير في مسرحية »فرع قطعة 6« وكذلك 
ن املسرح احمللي شاركت في حفل  في مهرجا
االفتتاح مع عبدالعزيز صفر وبدر محارب 
وفي العروض الرسمية مع املسرح الشعبي في 

ل«، اخراج هاني النصار. ح املجهو »اجلند

حيث جسدت دور مدير أعماله وسعدت جدا 
به����ذه التجربة التي حظيت بإعجاب الناس 
وللعلم انا كممثل شاب احرص على ان امثل 
مع العمالق عبداحلسني عبدالرضا وسعاد 
عبداهلل وحي����اة الفهد وغيرهم من النجوم 

الكبار.
ملاذا هذا احلرص؟

ألنني منذ صغري وانا اشاهد أعمالهم في 
التلفزيون وهم من جعلوني أعش����ق مجال 
التمثيل، فهم مدارس وكل واحد منهم يوازي 
معهدا مسرحيا فهم لديهم جتارب واقترابنا 

كشباب منهم يفيدنا في مستقبلنا الفني.
وما ال��ذي اختلف فيك من��ذ بدايتك حتى 

اآلن؟
في البداية كنت أشارك اما اآلن فأنتقي وقد 
اكتسبت خبرة تؤهلني للعمل في التلفزيون 

واملسرح بكل أريحية واحترافية.
أال تش��كل لك كثرة الوجوه الشابة هاجسا 

لك من قلة الفرص؟
الس����احة الفنية حتتاج دائما الى وجوه 
ش����ابة لكن بشرط ان تكون موهوبة، وأرى 
ان العنصر النسائي ايضا وانحياز الكتاب 
اليه احد اسباب قلة الفرص للشباب الفنانني، 
وكذلك اجتاه بعض املنتجني الى اناس غير 

موهوبني بسبب رخص أجرهم.
تعني ان املنتجني أثروا على فرص الشباب 

املسلس����ل س����تجدها على نفس »ستايل« 
مسلسلي »فضلة قلبها ابيض« و»أم البنات« 
واعتقد انها متيل في كتاباتها للعنصر النسائي 
لكن هذه االعمال حتظى بنجاح كبير نظرا 
ملناقشتها لقضايا تهم الناس في كل مكان.

كيف تختار ادوارك؟
الب����د ان تكون الش����خصية التي أؤديها 
»ح����دث« ومؤثرة في الن����اس بغض النظر 
عن اجلانب املادي او مس����احة الدور، كذلك 
النجوم املشاركون واملنتج، هذه كلها عناصر 
مهم����ة أضعها في احلس����بان عند اختياري 

ألي دور.
لك��ن ص��ادق، البع��ض ي��رى ان��ك قليل 

الظهور؟
)مقاطعا( املوضوع بالنس����بة لي قسمة 
ونصيب فأن����ا ال أفرض نفس����ي على احد 
وجميع املنتج����ني يعرفونني كما ان ايجاد 
ال����دور اجليد بات صعبا، خصوصا انني ال 
أجامل أبدا في أعمالي وأختار ما يضيف لي 

وملشواري الفني.
وماذا ع��ن دورك في »البارون��ات« أليس 

مجاملة؟
بالعكس، فعندما عرض علي املسلس����ل 
وهو ثالث عمل لي سألت ملن البطولة فقالوا 
لعبدالعزيز جاسم فوافقت ألنني كنت أريد 
ان اشارك هذا الفنان املتألق في احد اعماله 

)كرم دياب(صادق بهبهاني يتحدث للزميل عبداحلميد اخلطيب


