
 23  فنون  الخميس ١١ نوفمبر ٢٠١٠   
 فيلم «بوقتادة وبونبيل» يعرض بالعيد على «الوطن» ويشخص هموم الشارع الكويتي في ٧٤ دقيقة

  وليد الجاسم: ال نتحدى الرقابة
  .. لكن لن نسمح بضياع الجهود سدى

 يبث الليلة على «كويت FM» برعاية «األنباء» و«زين»

  عيدية «طب وتخّير»
  لمستمعيه أجهزة «آي فون»

 تنتظر مستمعي البرنامج املسابقاتي «طب 
وتخّير» الذي يبث مســـاء اليوم على أثير 
«كويت FM» ويتصدى لتقدميه املذيع النشط 
أحمد املوسوي ويعده علي حيدر وخديجة 
دشتي ويخرجه سعود املسفر مفاجآت مثيرة 
قدمتها الشركات الراعية «زين»، «األنباء»، 

«كوالتـــي نـــت»، «منتزه 
خليفة السياحي»، «معهد 
بـــالزا الصحي»،  كـــراون 
«أطياب املرشود»، «اجلوثن 
«أكادمييـــة  غاليـــري»، 
«ليموزيـــن  اجلوثـــن»، 
الى  اخلرينـــج» باإلضافة 
«ميديا فون بلس» اجلهة 
املنفذة للبرنامج وتتمثل 
هـــذه املفاجآت فـــي زيادة 
قيمة اجلوائـــز ونوعيتها 
للمشـــاركني فـــي حفلـــة 

الليلة.

  من غير أسئلة

  فـــي حلقـــة الليلة ســـتتضاعف جوائز 
البرنامج وذلك حتفيزا وتشجيعا ملستمعي 
احملطة من عمالء «زين» و«الوطنية» خاصة 
ونحن نستعد الستقبال عيد األضحى الذي 
ستكون حلقاته مفاجأة للجميع بعد ان قررت 
أسرة البرنامج توزيع جوائزها من غير أسئلة 

تطرح للمشاركني الذين سيختارهم «كمبيوتر» 
البرنامج، عشوائيا للفوز بهذه اجلوائز التي 

تصل قيمتها الى أكثر من مليون دوالر.

  أجهزة آي فون

  طلب املذيع الشـــاب أحمد املوسوي من 
املستمعني اإلكثار من إرسال 
«املسجات» للبرنامج وذلك 
للفوز بأجهزة «اآلي فون» 
التي ســـيوزعها البرنامج 
طيلة حلقـــات العيد حتى 
تكـــون أجمـــل «عيديـــة» 
الكثير  الطلب  خاصة بعد 
عليها من قبل مســـتمعي 
البرنامـــج باإلضافـــة الى 
توزيع «شاليهات» من منتزه 
خليفة السياحي للتمتع فيها 

طيلة فترة عطلة العيد.

  جهود كبيرة

  منـســـقـــو اتصـــاالت 
البرنامج جميل اقبال، رامي الشعار، محمود 
عطية يقومون بجهود كبيرة لتنسيق اتصاالت 
املستمعني للبرنامج وذلك العطاء كل ذي حق 
حقه من غير محسوبيات أو واسطة خاصة 
ان البرنامج تشرف عليه جلنة من القطاع 

التجاري واملالي في وزارة اإلعالم. 

 رئيس مجلس إدارة تلفزيون الوطن الزميل وليد اجلاسم

 مفرح الشمري
  مفاجأة مـــن العيار الثقيل 
أعدها تلفزيون الوطن جلمهوره 
الكبير حيث ســـيقوم بعرض 
الكارتونـــي «بوقتادة  الفيلم 
وبونبيل» خالل عيد األضحى 
املقبل كعيديـــة من تلفزيون 

الوطن ملشاهديه.
  والفيلـــم هـــو أول عمـــل 
سينمـــائي كـــارتوني كويتي 
ومدة عرضــــه ٧٤ دقيقة وهو 
الوطن،  إنتاج تلفزيـــون  من 
وجـــاءت فكرة إنتـــاج الفيلم 
الذي  الكبير  تتويجا للنجاح 
حققـــه املسلســـل الكارتوني 
الكوميدي «بوقتادة وبونبيل» 
الذي كان يعرض بعد اإلفطار 
في شهر رمضان املاضي منذ 

االنطالقــــة األولى لتلــفزيون 
الـــوطـــن، وقد حقـــق العمل 
جناحا كبيرا ونال استحسان 
الكويت  املشـــاهدين داخـــل 

وخارجها.
  وكــان مــن املفــــترض ان 
يعـــرض الفيـــلم فـــــي دور 
الســـينمائي لكن  الــــعرض 
الرقابة  الفيلم وقع في سجن 
الـــذي تفرضه على املصنفات 
الفنيـــة فـــي وزارة اإلعالم، 
حيث حال ذلـــك دون عرضه 
سينمائيا وظل خلف قضبان 
الرقابة وحبيس االدراج ملدة 

عامني كاملني.
  وبعد مضي األشهر املتالحقة 
وامتدادها إلى عامني دون وجود 
بصيص أمـــل من الرقابة قرر 

«تلفزيون الوطن» عرض الفيلم 
خالل العيد على شاشة تلفزيون 
الوطن بدال من شاشات السينما 
تأكيدا لرفض املمارسات املقيدة 
حلرية الفكر والتي تخنق مكامن 
اإلبداع في شتى املجاالت مبا 
فيها املجاالن اإلعالمي والفني

  وقد دعا رئيس مجلس إدارة 
الزميل وليد  الوطن  تلفزيون 
اجلاسم وزارة اإلعالم الى إحداث 
نقلة نوعية في وسائل وأساليب 
الرقابة التي لم تعد نافعة في 

العصر الذي نعيشه.
  وتساءل اجلاسم إن كانت 
معايير الرقابة تهتم باملشاهدين 
أم بأعضاء مجلس األمة؟ مشيرا 
الى أن ما الحظناه في تعامل 
الرقابـــة مع فيلـــم «بوقتادة 

وبونبيل» يؤكد ان الرقابة تعمل 
حتت مقصلة اخلوف من النواب 
وليس وفق ما تتطلبه مصلحة 

املشاهدين.
  وأكـــد اجلاســـم ان قـــرار 
«الوطن» عـــرض الفيلم على 
التلفزيون عوضا عن  شاشة 
شاشة السينما ليس في إطار 
حتدي إرادة وزارة اإلعالم، لكن 
حرصا على عدم ضياع جهود 
طائلة بذلت في كتابة وإنتاج 
هذا الفيلم الذي يجب أن يرى 

النور.
  اجلديـــر بالذكـــر ان فيلم 
«بوقتـــادة وبونبيل» يناقش 
القضايا احمللية  الكثير مـــن 
بأســـلوب كوميـــدي ســـاخر 
ويحمل الكثير من املوضوعات 

التـــي تهم الشـــارع الكويتي 
النيابية  مثل االســـتجوابات 
واالنتخابات والقبلية والقروض 
ومزدوجي اجلنسية وحقوق 
االنسان وحق املرأة في املساواة 
مع الرجل والكثير من القضايا 
االخرى التـــي مت تناولها من 
خـــالل أحداث الفيلم بشـــكل 
طريف وراق وهـــادف بعيدا 

عن اي ابتذال.
  كما يشار الى ان مجموعة من 
الفنانني هي التي قدمت األداء 
الصوتي لشـــخصيات الفيلم 
الذي أخرجه فيصل اإلبراهيم، 
والفنانون هم: فهد الشـــمري 
ومحمد دشتي وحسني مهدي 
وعادل الفرحان ومي البلوشي 

وآخرون.

 أحمد املوسوي 

 (فريال حماد)  أحمد املوسوي مع علي حيدر وسعود املسفر في البرنامج

 بوستر فيلم «بوقتادة وبونبيل» 


