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المطوع: سأنتقل إلى مجال آخر غير اإلذاعة
إذا لم تهتم »اإلعالم« بهيكلة المسميات والخبرات

أكد أن »عدنيات« سيعود بقوة مع »بوأحمد والجاسر والمطوع«

الفنان عبدالعزيز الضويحي وعبود 
خواجة وف���واز املرزوق وخالد املال 
وحس���ن بن عثمان وكان من تقدمي 
املبدع جنيب الكندري واعتذر بعدها 
واعتذرت أنا وتغير فريق العمل ككل، 
والبرنامج استمر ولكن لألسف مو 
عارفن قيمت���ه ألن اإلعداد ضعيف 
وطلبوا مني الرجوع ولكني اعتذرت 
مع انهم كانوا يس���تخدمون اعدادي 
في احللقات األخي���رة، ولكن هناك 
تقدير كبير من قبل مراقبة احملطة 
خديجة دشتي حيث سيعود البرنامج 
في دورة أكتوبر لكن بش���كل قوي 
وجديد مع مع���د مخضرم في عالم 
»العدنيات« وهو الفنان حسن عطية 
املشهور بلقب »بوأحمد« وتنفيذ سالم 
السخي على الهواء وسيكون بإذن اهلل 
من تقدمي زميلي محمد اجلاسر ومن 
اخراجي كل يوم اثنن من الس���اعة 

9 – 11 مساء.
شنو البرامج اللي ما تقدر تنساها وتركت بصمة في 

قلبك؟
أكيد »ليلة عمر« للفنان عبداهلل الرويشد واستمرت 
3 ساعات واجلروب اللي معاي كان قوي فمن ناحية 
اإلعداد أميرة جنم، والتقدمي محمد جنم وسالم السخي 
واالخراج لي. وأيضا برنامج »حركات« وبرنامج »لويه 

لويه« و»االهداءات«.
عبداحملس��ن هناك ش��ائعات عن نيت��ك اخلروج من 

كويت FM؟
ما في دخان من غير نار إي نعم كانت هناك فكرة 

باخلروج.
وما السبب؟

إلهمال أصدقائنا وعدم حتملهم املسؤولية والكل 
يتوقع ان هذا الش���يء ضده ولألسف اننا نبني وهم 
يهدمون ومراقبة احملطة رفضت خروجي 3 مرات من 
 ،FM احملطة إلميانها بقدراتنا وما نقدمه ألجل كويت
لكن أنا متفائل برجوع برنامج »عدنيات« في هذه احللة 

اجلديدة وأمتنى انه ينال اعجاب املستمعن.
ماذا تتمنى من وزارة اإلعالم؟

أمتنى االهتمام مبحطة كويت FM حتديدا ويتبعون 
نظام الهيكلة في املسميات الوظيفية والشهادات مع 
تقدير اخلبرات والكفاءات وإذا لم أر أي تعديل لوضع 
الوزارة فس���تكون اخلطوة اجلديدة في حياتي هي 

االنتقال الى مجال آخر غير االذاعة يقدر ما نقدمه.

سواء في الكويت أو على مستوى دول اخلليج.
وما سبب توجههم الى هذه القنوات؟

ألن هناك أفكارا كثيرة وجديدة نقدمها للمسؤولن 
ولكن لألسف الشديد يتم رفضها.

ملاذا؟
بالكويتي: ما يبون يدفعون.. أيضا ال يوجد لدينا 
ناس محترفون يعملون من حيث اإلعداد أو التقدمي 
وحتى االخراج ألنه لألس���ف الشديد املعلومات اللي 
قاعدة تقدم نفسها مو قاعدة تتغير وإن تغيرت ليس 
بالقوة واجلودة املطلوبة أيضا عدم وجود أجهزة جيدة 

للتواصل مع املستمعن بشكل حضاري ومتطور.
برأيك ما احلل؟

ان كل شخص يعمل بتخصصه وحتدد الكفاءات 
حس���ب اخلبرة واالمكانية وليس حسب الواسطات 

والعالقات االجتماعية.
اذن ماذا ينقص كويت FM؟

وجود مذيعن ومذيعات أصحاب خبرة وامكانية 
واللي موجودين معانا له���م كل التقدير واالحترام 

ولكن هم ليسوا موظفن في وزارة اإلعالم.
ومن جانب املذيعات ال يوجد لدينا إال نادية مال 

اهلل اللي تنفع جلو املنوعات واملسابقات.
كلمنا عن برنامج »عدنيات«؟

في سنة 2006 بلشنا البرنامج واستمر ملدة 4 
سنوات ومن أبرز احللقات فيه اللي استضفنا فيها 

خالد السويدان
استطاع املخرج والفنان عبداحملسن املطوع 
ان يكون من األسماء البارزة في محطة »كويت 
FM« من خالل تقدميه لعدد من البرامج التي 
حازت اعجاب املستمعن ومنها »ليلة عمر«، 

»حركات«، »لويه لويه«.
»األنباء« التقت املطوع والذي حتدث عن 
العديد من القضايا التي تشغل باله واملرتبطة 
بعمله في االذاعة ومنها خروجه من برنامج 

»عدنيات« فإلى التفاصيل:
 FM كلمن��ا عن تواج��دك في محط��ة كويت

وكيف كانت البداية؟
البداية كانت في جميع املجاالت وهذا بجهد 
من مراقبة احملطة خديجة دشتي التي أصرت 
على ان أكون عنصرا فعاال في احملطة من خالل 
تعاملي مع كثير من الوظائف بداية من اإلعداد 
والتنفيذ ثم التقدمي اإلذاعي والذي استمر ملدة 
3 شهور )دورة واحدة( وانتهى املطاف حتى 
أصبحت مخرجا في احملطة مبساعدة الزمالء 

وعلى رأسهم محمد اجلابر وجاسم الفرس.
لكن ما سر استمرارك في االخراج حتديدا؟

ميكن مع الوقت الواحد يبتدي يحب الشغل خاصة 
اذا كان فيه إبداع وحتس ان التعب اللي تتعبه ما راح 
بالش وطبعا من أهم األسباب اللي جعلتني استمر في 
االخراج هو فريق العمل اللي احس فيه روح األسرة 
الواحدة خاصة مع زميلي املذيع محمد اجلاسر والذي 
أكن له كل احلب والتقدير واالحترام واش���عر براحة 
نفس���ية كبيرة في التعامل مع���ه أيضا املخرج جابر 

اجلاسر وجاسم الفرس واملذيع جنيب الكندري.
ومن��و املذيع اللي حتب تتعامل معاه لكن ما حصلتلك 

الفرصة؟
هو املذيع املتألق محمد التميمي اللي بصراحة لديه 
مواهب عديدة وسرعة رد فعل وإدراك، وأنا بصراحة 
خايف يطلع من كويت FM ألن خروجه خسارة كبيرة 

للجميع وأسهم احملطة.
بوجه��ة نظرك ما املش��اكل التي تعي��ق جناح كويت 

FM؟
هذا السؤال ميكن يجعل كثيرا من الناس تزعل مني 
ولكن أنا مؤمن بأنه ال مجاملة في العمل واسم احملطة 
فوق كل اعتبار حتى وان كان على حساب نفسي واذا 
حاولنا ان نرى املشكلة األساسية من وجهة نظري 
فهي لألسف ان كثيرا من الناس صاروا يشتغلون من 
أجل املادة فقط بعيدا عن الكفاءة ونشوفهم قاعدين 
يشتغلون بشغلهم اخلاص لقنوات واذاعات أخرى 

هيفاء تخشى مقارنتها بشادية في »زقاق المدق«عبداحملسن املطوع
جندت أنزور

هيفاء وهبي

اتهم الفضائيات السعودية بدعم اإلرهاب

جمعية المنتجين السعوديين: على أنزور 
االعتراف بفضل السعودية عليه

أصدرت جمعية املنتجن السعودين بيانا صحافيا 
على خلفية ما ص����رح به املخرج جندت أنزور عن 
الفضائيات السعودية واتهاماته لها بدعم اإلرهاب، 
رافضة ما جاء على لسانه جملة وتفصيال ومطالبة إياه 
باالمتثال للقيم وأن يتذكر فضل السعودية عليه، وجاء 
في البيان الذي نشرته جريدة »اجلزيرة« السعودية: 
بخص����وص ما جاء في تصريح����ات املخرج جندت 
أنزور األخي����رة ترفض جمعية املنتجن واملوزعن 
الس����عودين ما جاء على لسان السيد جندت جملة 
وتفصيال، وتطلب من املخرج جندت أنزور االمتثال 
الى القيم واألعراف املتعارف عليها في قواعد احلقل 
املهني، وتشير الى انه يتسنى على املذكور أن يتذكر 
فضل اململكة العربية الس����عودية عليه حن فتحت 
له ب����اب الرزق من خالل دروبها اإلعالمية والفنية، 
وان يعترف بأن اململكة له����ا كوادرها املتخصصة 
والتي متتلك من اخلبرات والدراس����ات ما هو أكبر 

من امكانياته.
وأضاف البيان: ليس على األجهزة اإلعالمية في 
اململكة ان تتقبل كل ما يخرجه املخرج جندت أنزور 
ولكنها تتقبل فقط كل ما يحمل مضمونا فكريا راقيا 
في املعن����ى واملضمون، وليس أمرا علينا أن نتقبل 
أش����ياء تعتمد على اإلبهار والتزين دون ان تؤدي 

رسالة واقعية تخدم فئات مجتمعنا.

القاهرة ـ سعيد محمود
قررت النجم���ة اللبنانية هيفاء وهبي تأجيل 
التعاقد على بطولة املسلسل التليفزيوني اجلديد 
)زقاق املدق( قصة األديب العاملي الراحل جنيب 
محفوظ حتى يتم االنتهاء من كتابة أحداثه كاملة 
والتأكد بنفسها من ان العمل ومتت كتابته بشكل 
ق���وي وجذاب بل � وكما قال���ت � قادر على جذب 
مالين املش���اهدين من جميع األقطار العربية في 

رمضان املقبل.
هيفاء أك���دت للقائمن على الش���ركة املنتجة 
للمسلسل انها شعرت بسعادة بالغة بعد ترشيحها 
للقيام ببطولة هذا املسلس���ل الضخم، وجتسيد 
شخصية حميدة التي سبق للفنانة الكبيرة شادية 
تقديهما في الفيلم الش���هير ال���ذي مت عرضه في 
منتصف الس���تينيات وحقق جناحا كبيرا. لكن 
هيفاء أبدت في الوقت ذاته رغبتها في أن يتم تقدمي 
املسلس���ل بصورة مختلفة ألكثر من سبب أولها 
تخوفها من عقد اي مقارنات مع اي نوع سواء بينها 
وبن الفنانة الكبيرة شادية أو بن املسلسل والفيلم 
خاصة وكما هو معروف ان مثل هذه املقارنات في 
الغالب تكون في صالح األعمال القدمية من منطلق 

انها راسخة في أذهان املشاهدين.


