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الحملي: »المدينة الثلجية«.. تحد.. منافسة.. خطر
عبدالحميد الخطيب

أك���د الفنان واملخ���رج محمد 
احلملي ان سبب البذخ في إنتاج 
»املدين���ة الثلجية« إلميان فرقة 
س���تيج جروب برسالتها الفنية 
بعيدا عن فكرة الربح واخلسارة، 
موضحا ان املسرحية هي عودة 
حقيقة ملس���رح الطف���ل الهادف 
والسيما انها حتمل قيما تربوية 

مهمة.
واشار عند حديثة للصحافة 
الت���ي دعاها حلض���ور بروڤات 
املسرحية انه يسعى الى ان يقدم 
صورة جميلة تعجب الناس في 
فت���رة العيد لذلك جهز مس���رح 
تنمية املجتمع في منطقة العدان 
بأفضل التقنيات احلديثة لراحة 
اجلمهور وكذلك ليكون مناسبا 

للخدع املستخدمة في العرض.

محبة وترابط

وتاب���ع قائ���ا: فري���ق عمل 
»املدينة الثلجية« شعارهم احملبة 
والترابط من اجل تقدمي عرض 
يشرف الديرة، ملمحا الى ان نص 
املسرحية مقتبس من اسطورة 
»نارلي���ا« العاملي���ة وقد صاغها 
لتناسب االجواء الكويتية، وانه 
عندما قدم نصها للمجلس الوطني 
للثقافة والفن���ون واآلداب أجاز 
العمل لاطفال ولكنها مناس���بة 

لكل افراد االسرة.
واس���تطرد: استعنا بخبرات 
متعددة لتساعدنا في العمل ومنهم 
الشاعر الش���يخ دعيج اخلليفة 
الذي صاغ كلمات املسرحية ومدير 
االنتاج س���لطان شاهر صاحب 
اخلب���رة الطويلة في هذا املجال 

كبير القناعه بالقصة، لكن الذي 
يطمئنني هو فريق العمل احملترف 
في ه���ذا املجال واالس���تعدادات 
املبكرة من فرقة »ستيج جروب« 
والنظام الذي يسيرون عليه والذي 

يبشر بنجاح كبير.
وزادت:املس����رحية تش����كل 
خطوة مهمة لي وتأتي في اطار 
امياني بأنه من حق االنسان ان 
يجرب كل انواع املشاريع الفنية 
حتى يتعلم ويكتس����ب اخلبرة 
الازمة بش����رط ان يكون نص 
العمل املش����ارك في����ه ذا جودة 
عالية ومكتوبا بطريقة محترفة 
واملخرج متمكن من ادواته وهذا 
ما وجدته مع احلملي في »املدينة 

الثلجية«.

إنسانة طيبة

اكادميي«  اما جنمة »س���تار 
ن���ورة العمي���ر، فأوضحت انها 
حتب االطفال وكل ما يتعلق بهم 
لذلك شاركت في العمل مع علمها 
بصعوبة مس���رح الطفل لكن ما 
شجعها هو كاست العمل وروح 
السائدة بينهم وقالت:  التعاون 
دوري االنسانة الطيبة التي تساعد 
البشر الذين رمتهم الظروف في 

املدينة الثلجية.
اجلدير بالذكر ان مس���رحية 
الثلجية« م���ن إعداد  »املدين���ة 
وإخراج: محمد احلملي، وبطولة 
كل من: أحام حسن، أحمد إيراج، 
العمر،  زينة كرم، عبداحملس���ن 
بدر الش���عيبي، نورة العميري، 
زينة افتيموس، عبداهلل اخلضر. 
وكلمات األغنيات للشاعر الشيخ 

دعيج اخلليفة.

اجلدي���د م���ن عام ال���ى آخر في 
عيد الفطر، واعتقد اننا س���نقدم 
جتربة رائعة جتمع االستعراض 
والفنتازيا واالبهار في آن واحد.

وتابع: أؤمن بحكمة »الطيور 
على اشكالها تقع« فنحن مجموعة 
من املمثلني احملبني للفن وتنازلنا 
عن اش���ياء كثيرة لتقدمي شيء 
مختلف في هذه املسرحية وامتنى 

ان تنال اعجاب اجلمهور.
بدورها قالت زينة كرم: هذه 
اولى جتاربي املسرحية ومتخوفة 
منه���ا جدا الس���يما انها موجهة 
الى مجهود  الذي يحتاج  للطفل 

كل مكان ومستعدون للمنافسة 
والسيما ان اجلميع يشجعنا الن 
العمل متكامل ويعيدنا اليام مسرح 

االطفال الهادف املتكامل.
اما النجمة احام حسن فقالت: 
العمل متعوب عليه وامتنى من 
املسؤولني احلضور الى العرض 
ومشاهدة جهود الشباب الكويتي 

ودعمه.
 وأشارت الى ان سبب قبولها 
املش���اركة في املس���رحية جاء 
الحساسها بأن العمل يقدم شكا 
ومضمونا جديدين يعيد مسرح 

الطفل الى سابق عهده.

واضافت:ال استطيع االستغناء 
عن مسرح الطفل خصوصا انه 
شهد بداياتي، ونحن مستعدون 
للمنافسة باحلب والنظام، مثمنة 
جه���ود فريق العمل لتقدمي عمل 
يس���عد اجلمهور في فترة عيد 

الفطر السعيد.

اعمال مميزة

بينما قال الفنان احمد ايراج: 
»املدينة الثلجية« تشهد عودتي 
ملسرح الطفل بعد ابتعاد طويل 
املتميزة  وايضا عودة االعم���ال 
للجمه���ور الكويتي الذي ينتظر 

وكذل���ك اميان جنم ف���ي االزياء 
وبشباك تذاكر النجم داود حسني، 
مشددا على ان املسرحية تشكل 
بالنسبة له حتديا ومنافسة وخطرا 

متمنيا التوفيق للجميع.

منافسة

العام  املدير  من جانبة ق���ال 
لفرقة »س���تيج جروب« ومنتج 
العمر:  املس���رحية عبد احملسن 
التج��رب���ة حتكمن��ا ف���ي عملنا 
ب� »املدينة الثلجية« لذلك لم نبخل 
عليها ويكفي انها من بطولة نخبة 
من النجوم له���م جمهورهم في 

تُعرض في العدان بالعيد وتحمل قيماً تربوية للطفل

لقطة جماعية لفريق مسرحية »املدينة الثلجية«

النجم وليد توفيق

زينة كرم احمد ايراج احالم حسن

وليد توفيق لجمهوره:
»ال تعودني عليك« في العيد

عبدالحميد الخطيب
بني اللهجتني اللبنانية واملصرية انتهى النجم وليد توفيق 
من وضع اللمس���ات األخيرة على ألبوم���ه الغنائي اجلديد »ال 
تعودني عليك« والذي سيطرح في األسواق العربية والعاملية 
خال عيد الفطر الس���عيد وهو من إنتاج شركة »اليف ستايل 
ستوديوز« حيث يضم األلبوم 12 أغنية لكبار الشعراء وامللحنني 

واملوزعني العرب.
وكان مكت���ب توفيق في بيروت قد انتهى من توقيع جميع 
العقود املتعلقة بإنتاج األلبوم مع شركة اليف ستايلز ستوديوز 
الرائدة في عالم اإلنتاج الفني، كما انتهى من توقيع عقود توزيع 
األلبوم، حيث ستقوم شركة باتينيوم ريكوردز الرائدة بتوزيع 
العمل في دول اخلليج العربي، بينما س���تقوم شركة ميلودي 

بتوزيع العمل في باقي الدول العربية والعالم.
وقد اس���تغرق اإلعداد لهذا العمل أكثر من سنتني ويضم 12 
أغنية منها ديو غنائي مع الفنانة اللبنانية باس���مة، ويضم 6 
أغنيات من أحلان وليد توفيق نفسه، باإلضافة الى تعاونه مع 
امللحنني: شاكر املوجي، فاروق سامة، أحمد الهرمي، هيثم زياد 
ومحمد يحيى، أما الكلمات فهي للشعراء نزار فرنسيس، منير 
بوعس���اف، هاني عبدالكرمي، ميشال طعمة، ابراهيم الدوراني، 
منصور الشادي، طوني ناعسة، سمير زكي ويسري محمد، في 
حني قام كل من فراس ش���اتيا، داني حلو، مجدي داود، طوني 

سابا، إسام مرغني ووائل عياد بالتوزيع املوسيقي.
يذك���ر ان النجم وليد توفيق صور عددا من أغنيات األلبوم 
بالتعاون مع »اليف ستايلز ستوديوز« حيث طرح منها »ما في 
شي بيتغير ببيروت« التي نالت جائزة املوريكس دور لسنة 2010 
ومت تكرميه ألجلها من قبل وزارة السياحة اللبنانية، في حني 
من املنتظر ان تكون أغنية »ال تعودني عليك« املفاجأة األبرز، 
ومن املتوقع طرح الڤيديو كليب اخلاص باألغنية بالتزامن مع 

طرح األلبوم في األسواق خال عيد الفطر املبارك.

ألبومه الجديد يضم 12 أغنية

مبالغات وأخطاء درامية..

»أنين« 
والتشويش

بشار جاسم
من جديد تعود إليكم زاوية مبالغات وأخطاء درامية اخلاصة مبسلسلات وأعمال شهر رمضان املبارك حيث نكشف كمية املبالغة التي 
تصل احيانا إلى 100% في بعض األعمال املعروضة على اغلب احملطات الفضائية سلواء في الشلخصيات او املمثلني او االخراج او التأليف 

وغيرها من االمور التي نحاول أن ننبه فريق العمل اليها ليتافوها في األعمال املقبلة.

حجاب 
المسلسات

البيت الخشبي

يعرض على تلفزيون 
الوطن مسلسل »أنني« 
حملمد دحام الش����مري 
وهو م����ن أهم مخرجي 
اخللي����ج، ولك����ن ملاذا 
التش����ويش  كل ه����ذا 
والفاشات األوڤر بني 

كل مشهد وآخر؟
وما س���بب اللقطات 
وم���رور  الس���ريعة 
الكاميرا س���ريعا على 
الكوي���ت،  عم���ارات 
فالتش���ويش زاد عن 
حده وأزعج املشاهدين 
وكأن إرسال الستااليت 
قد انقط���ع.. ومنا الى 

املبدع دحام.

نجم مسلس����ات 
هذا العام هو الحجاب 
»بونفخ����ة« حي����ث 
يطل علينا في اغلب 
الدرامي����ة  االعم����ال 
للبن����ت المحجب����ة 
أما  الملتزم����ة،  غير 
الملتزم����ة  البن����ت 
فتطل علينا بحجاب 
أيام السبعينيات، يا 
جماعة الخير يا حلو 
الشيلة أو الملفع بدال 
من التخبط في صنع 

الشخصية.

س����معنا كثي����را عن 
جتهيزات مسلسل »البيت 
املس����كون« من جرافيك 
وديك����ور وتصوير إلخ.. 
ولكن ظهر لنا املسلس����ل 
بشكل باهت، الديكور جميل 
لكنه يصلح للمسرح وليس 
للتلفزيون ومن االخطاء 
هو صوت درجات السلم 
اخلش����بية، فهل يعقل ان 
تكون ڤيا فخمة س����لمها 
خشبي باالضافة الى عدم 
وجود التكنيك باالخراج.. 
»البيت املس����كون« جنم 
باملسرح وكومبارس على 

الشاشة.

محمد احلملي

ليس من أخالق الفنانين الكويتيين تلفيق التهم لزمالئهم في المهنة

المسباح بعد صدور حكم ببراءته من التزوير: 
قضاؤنا نزيه وسمعة الناس  مصانة

عبدالحميد الخطيب
عب�ر الفن��ان مح�م����د املسب��اح 
ل����� »األنباء« عن س����عادته بحكم 
البراءة الذي حصل عليه أخيرا عقب 
اتهام كل من املخرج محمد الزنكوي 
الع����كاري عضوي  واملمثل عماد 
اجلمعية العمومية لنقابة الفنانني 
السابقني له بتزوير  واالعاميني 
تواقيعهما لعقد جمعية عمومية 
غير عادية وإحداث تغييرات في 
مجلس ادارة النقابة، مشددا على 
ان كل ما نسب اليه من اتهام عار 
من الصحة، والكويت دولة قانون 
وال يش����ك أبدا في نزاهة القضاء 

الكويتي العادل.
وأض����اف: اعتق����د ان ما حدث 
تص����رف غير س����ليم وس����أقوم 
باتخاذ كل االج����راءات القانونية 
للرد عليهما وعلى كل من تناول 
املوضوع بطريقة مسيئة لي في 
الصحف وسأطلب التعويض على 
ما حصل، خصوصا انه ليس من 
الكويتيني تلفيق  الفنانني  اخاق 
التهم لزمائه����م في املهنة، ولكن 
حق التقاضي مكفول للجميع وفقا 

للدستور.
واس����تطرد: نحن ال نس����عى 
للتزوي����ر او للكس����ب املادي كما 
يدعي البعض بإشاعة عبارة »صراع 
الكراسي« على الفضائيات وغيرها 
من وسائل االعام، وتاريخي يشهد 
بأنني لم أسئ لبلدي في أي عمل 
قدمته طوال مسيرتي الفنية، فكيف 
يأتي اناس يشككون في هذا االمر 
ويقومون بهذه االفعال؟ سأردعهم 
بالقانون ان ش����اء اهلل الن سمعة 
الناس مصانة، مشيرا الى ان النقابة 
فصلت هذين العضوين وآخرين 
منذ فترة كبيرة ألنهما أساءا للنقابة 

والى مجلس ادارتها.
وق����ال: س����نعلن عن أس����ماء 
اآلخري����ن في الصح����ف لتحذير 
اجلهات الرسمية من التعامل معهم 
باسم النقابة، السيما ان هناك من 
ق����ام بذلك فعا في بعض احملافل 
الدولية دون سند رسمي ومبباركة 

من بعض املسؤولني وبعض اجلهات 
وصارت فوض����ي وكيف ال تكون 

فوضى.
مس����تنكرا االدعاء بأن لنقابة 
الكويتيني  الفنانني واالعامي����ني 
ادارة غيره قبل  رئيس مجل����س 

صدور حكم قضائي بذلك.
وتابع املسباح: لألسف شكوى 
العضوين لادارة القانونية بوزارة 
الشؤون وهي جهة غير معنية وال 
يحق لها التدخل في شؤون النقابات 
يدل على اجلهل القانوني او التعمد 
من الطرفني، وبدا االمر واهلل اعلم 
شخصانيا وليس قانونيا ولاسف 
مثل هؤالء االشخاص محسوبون 
على الوسط الفني وثقافة املجتمع 
امكانية ان يكون  الكويتي. وعن 
هذان العضوان مدفوعني ضده قال: 
ال اعلم لكن م����ا ظهر أمامي وأثار 
اس����تغرابي هو التعاطف الكبير 
م����ن قبل وزارة الش����ؤون ممثلة 

في االدارة القانونية مع االطراف 
املعنية وتساءلت على أي اساس مت 
قبول شكواهما؟ وتأكدت انهم في 
االدارة القانونية بوزارة الشؤون 
ممثلة بالوكيل املساعد يضربون 
بالقانون ع����رض احلائط وانهم 
س����بب دخولنا في متاهات نحن 
وآخرين من الزماء النقابيني في 
غني عنها وكان باالمكان ان تنأى 
الوزارة بنفسها عن هذا االمر حتى 
متارس النقابات عملها بحرية وبدال 
من املش����اكل كان ميكن ان نحقق 

اجنازات كثيرة.
وبالنس����بة للقضي����ة الثانية 
املرفوعة منه على »الشؤون« قال: 
نحن نطبق القانون وفق املطلب 
الس����امي لصاحب السمو األمير، 
و»الشؤون« لم تكن منصفة خاصة 
في تطبيق القوانني املفروضة عليها 
وكانت العامل الرئيسي في تدهور 
ممارس����ة عملنا النقابي من خال 

تدخلها في شؤون نقابة الفنانني 
واالعاميني الكويتيني الداخلية، ما 
اضطرني كممثل قانوني للنقابة 
الى ان ارفع قضية ضدها مطالبا 
بتطبيق القانون وان ترفع الوزارة 
يدها عن النقابات حتى ال تتسبب 
في إحراج الكويت.وال يسعني اال 
ان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
لكل من وقف معي واخص احملامي 
علي عبدالعزيز القطان، واش����كر 

جريدة »األنباء« لتفاعلها.
اجلدي����ر بالذك����ر ان محكمة 
االستئناف أصدرت حكمها بتأييد 
حكم احملكمة االبتدائي والذي جاء 
الفنان محمد املسباح من  ببراءة 
تهمة التزوير الت����ي أقامها ضده 
عضوان سابقان في نقابة الفنانني 
الكويتي����ني، حيث  واالعامي����ني 
رفضت احملكم����ة الدعوى املقدمة 
ضده وحكمت ببراءته من التهمة 

املوجهة اليه. 

الفنان محمد املسباح


