
 الثالثاء الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ٢٥  يناير ٢٠١١ 

 منتج هااليام يبي يســـوي  24 
برنامج حواري سياسي عن طريق 
إحدى القنـــوات بس هالقنوات 
رفضت هالبرنامج ألنه مالمحه 
مو معروفة.. زين يسوون فيك 

راز عمرك بكل شي! 

 ممثلــــة خليجيــــة بعــــد ما 
تهاوشت مع أحد املنتجني هااليام 
قاعدة تدور على واسطة علشان 
تصاحله ألنــــه أعماله الدرامية 

مؤثرة مثل ما تقـول.. 
  إذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

 واسطة  برنامج 
 معدة تلفزيونية اشتغلت 
بعدد من القنوات وانطردت 
منها قاعدة تسوي حوارات 
صحافيـــة وبعد ما ينشـــر 
احلوار تتصل تقول أنا ما قلت 

هالكالم.. اهللا يشافيچ!

 حوار

(قاسم باشا)  العمالق عبداحلسني عبدالرضا الفنان القدير إبراهيم الصالل   األمني العام بدر الرفاعي ومديرة املسرح كاملة العياد مع الرواد محمد جابر والياسني واحلربي واملنيع والنبهان وعبداإلمام عبداهللا  

 «الرواد» للحضور: نرفض خفافيش الظالم .. واللي على الموجة صعد!
 العمـالق عبدالحسـين عبدالرضا اعتـذر لظروف صحيـة وإبراهيم الصـالل إلجرائـه عملية جراحية في السـعودية

 في ختام ليالي القرين المسرحية التي نّظمتها إدارة المسرح بالمجلس الوطني

 حيدر احلداد في «لن أخون وطني»

 الدخيل يتوسط احلمدان واحلليل وبالل في الندوة النقاشية للعرض املسرحي

(فريال حماد)  املذيع أحمد املوسوي في ستديو البرنامج 

 لطيفة

 روبي

 إميان العاصي

 الفنون البحرية لفرقة معيوف الشعبية 

املخرج أحمد احلليل غير مناســـبة ولم توظف 
بالشكل املطلوب ديكور املسرحية اجلميلة الذي 
كان عبارة عن «ســـويجات» كهرباء لم يستغلها 
احلليل في احداث عرضه الذي كان مباشرا للقضايا 
التي تناولها، لكن ما يحسب للمخرج احمد احلليل 
والفنان ســـامي بالل انهما لم يلتزما مبا جاء في 
مقاالت املاغوط حتى تتماشى فكرتهم املسرحية 
مع عنوانها «لن أخون وطني» وباملطالبة من أبناء 
الشعب بالتكاتف ونبذ اخلالفات حتى يبقى علم 

الكويت عاليا.

  الحمدان: هل المسرحية رد على الماغوط!

  في الندوة النقاشية التي أقيمت عقب العرض 
املسرحي والتي أدارها استاذ قسم التمثيل واالخراج 
باملعهد العالي للفنون املســـرحية دخيل الدخيل 
وجه الناقد البحريني يوســـف احلمدان املعقب 
الرئيسي ســـؤاال للقائمني على املسرحية مفاده 

هل املسرحية رد على محمد املاغوط؟!
  موضحا ان املقاالت التي كتبها الراحل محمد 
املاغوط كانت ال حتمل رسائل معينة، وإمنا نص 
احلليل وبالل يوجد به رسائل معينة منذ تغير 
املسمى من «سأخون وطني» الى «لن أخون وطني» 
االمر الذي يشعره بأن هذا النص مغاير عن نص 

املاغوط!
  وأضاف: البد في الطـــرح ان يكون ما يطرح 
موازيا في الشـــارع حتى ال تضيع الفكرة وحتى 
ال يتشتت ذهن املتلقي خاصة ان البنية الدرامية 

في العرض مرتبكة نوعا ما.
  وأشار الى ان االضاءة املستخدمة كانت إنارة 
ولم توظف بالشـــكل املطلوب وأيضا املوسيقى 
كانت هويتها مو معروفة في العرض، مشيرا الى 
ان ديكور املسرحية كان جميال ولكن لم يستغله 

املخرج بالشكل املطلوب. 

النها تقرأ املســـتقبل عكس مسرحياتنا احلالية 
التي بعضها «سلق بيض»!

  لن أخون وطني

  بعد ذلك قدمت فرقة املسرح الشعبي عرضها 
املسرحي «لن أخون وطني» املستوحاة من مقاالت 
الكاتب السوري الراحل محمد املاغوط حيث قام 
بإعدادهـــا احمد احلليل وســـامي بالل واخرجها 
احمد احلليل ومت حتويل تلك املقاالت من عنوانها 
األصلي «سأخون وطني» الى «لن أخون وطني»، 
حيث سّلط بالل واحلليل فيها الضوء على املشاكل 
والقضايا التي حتدث في البالد بشكل مباشر من 
خالل مشاهد جتسد احلالة التي وصلنا اليها في 
ظل املهاترات واملتاجرة باسم الدميوقراطية وقد 
جنح الفنان ســـامي بالل والفنـــان حيدر احلداد 
واملذيع هاشم اسد في جتسيد تلك املشاهد بطريقة 
جميلة وبعيدة عن التعقيد خاصة ان القضايا التي 
يتناولونها قضايا يعرفها اجلميع فكانت مبنزلة 
دق ناقوس اخلطر اذ لو اســـتمر الوضع على ما 

هو عليه فسنرجع الى اخللف كثيرا.
  وقد جاءت الرؤية االخراجية التي تصدى لها 

وذلك بعد صعودهم خلشبة املسرح لتوجيه الكالم 
للجمهور وللفنانني الشباب للمحافظة على الكويت 
من احلاقدين واحلاســـدين وذلك من خالل رؤية 
اخراجية تصدى لها املخرج صالح احلمر وصاغها 
شعرا الشاعر خلف اخلالدي حيث وجدت أبياته 
الشعرية صدى طيبا في نفوس احلضور خصوصا 
األبيات التي ألقاها الفنان القدير عبداإلمام عبداهللا 
والتي تقول «نرفض خفافيش الظالم.. واللي على 
املوجة صعد.. ابختصر كل الكالم.. هي دارنا دار 
السعد» وقد رددها معه زمالؤه الفنانون ليشتعل 
املسرح تصفيقا جلمالية هذه األبيات التي حتث 

على التالحم ورفع اسم الوطن عاليا.

  «سلق بيض»

  فكرة لوحة الرواد جميلة وهي مبنزلة تكرمي من 
نوع آخر لهذا اجليل الذي أعطى الكويت واليزال 
يعطي خاصة ان أعمالهم املسرحية محفورة في 
عقول الناس األمر الذي استغله مخرج اللوحة صالح 
احلمر بعرض عدد منها عن طريق «البروجيكتور» 
ومع ان هذه املسرحيات قدمية اال انها تنبأت مبا 
يحـــدث حاليا وهذا ما مييز مســـرحيات املاضي 

 مفرح الشمري
  اختتمت مساء امس األول على خشبة مسرح 
الدسمة ليالي القرين املسرحية التي نظمتها ادارة 
املسرحة باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وتأتي ضمن انشطة مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ 
التي ستنتهي أنشطته بعد غد في حفل موسيقي 

تكرميا للفنان القدير حمد خليفة.
  انطلـــق حفل ختام ليالي القرين املســـرحية 
مبختارات من الفنون البحرية قدمتها فرقة معيوف 
مجلي الشعبية على خشبة املسرح استحضرت 
فيهـــا الفنون و«الشـــيالت» البحرية التي كانت 
تردد في رحالت الغوص حيث اســـتحوذت هذه 
املختارات علـــى اعجاب اجلمهور الذي كان يردد 
معظمها ويشـــارك بالتصفيق ألنها محفورة في 

الذاكرة.

  لوحة الرواد

  وفي لفتة جميلة وطيبة نّظم املجلس الوطني 
ممثال بإدارة املسرح لوحة خاصة برواد احلركة 
املسرحية وذلك ملد جسور التواصل بينهم وبني 
اجليل احلالي، شارك فيها عدد من الفنانني وهم 
محمد املنيع، محمد جابر، سليمان الياسني، جاسم 
النبهان، عبداإلمام عبداهللا، إبراهيم احلربي، واعتذر 
عن عدم احلضور كل من الفنان القدير عبداحلسني 
عبدالرضـــا الذي اتصل باألمـــني العام للمجلس 
الوطني بدر الرفاعي ليبلغه باعتذاره رسميا وذلك 
لظروف صحية، أما الفنان القدير ابراهيم الصالل 
فلم يحضر لوجوده في احد مستشفيات اململكة 
العربية السعودية الجراء عملية جراحية، بينما 
غاب عن هذه اللوحة الفنان القدير ســـعد الفرج 

والفنان القدير أحمد الصالح ألسباب مجهولة.
  جّسد الرواد احلاضرون لوحة جميلة كشفت 
للجمهور مدى متسكهم برفع اسم الكويت عاليا 

 «وين تبي بيتك؟» الليلة في «ألو فبراير»

 مفرح الشمري
  ينتظر املذيع أحمد املوسوي 
اجابات مستمعي «ألو فبراير» 
وخصوصا عمالء «زين» على 
سؤاله الذي سيطرحه عليهم 
في حلقة الليلة وهو «وين تبي 
بيتك» وذلك لرصد افضل اجابة 
حتى يفـــوز صاحبها بجائزة 

قيمة مقدمة من البرنامج الذي 
الشـــركات  العديد من  ترعاه 
الوطنية وهي:  واملؤسســـات 
«األنبـــاء»، «زيـــن»، «منتزه 
خليفـــة الســـياحي»، «عيادة 
بلسم لالسنان»، «معهد كراون 
بالزا الصحـــي»، «ليموزين، 
اخلرينج»، «الفايز للعطور»، 

«اجلوثن جاليري»، باالضافة 
الى اجلهة املنفـــذة للبرنامج 

«ميديا فون بلس».

  السحب األول

  السحب األول على سيارة 
شفر املقدمة من اللجنة املنظمة 
ملهرجان «هال فبراير» سيكون 

الســـبت املقبل حيـــث طالب 
املوسوي املستمعني باالكثار 
من ارسال «املســـجات» لعل 
وعسى ان يفوزوا بها خصوصا 
وان مستمعات البرنامج أبلغن 
املوســـوي ان السيارة األولى 
ستكون ملستمعة وليس ملستمع 

فهل يتحقق ذلك؟! 

 يبث يوميًا عبر «كويت FM» برعاية «األنباء» و«زين»

 يقول املثل:إذا طاح اجلمل كثرت
  أ - جيوبه

  ب - عيوبه
  ج - سكاكينه 

 لطيفة تطلق على ابن شقيقها اسم 
التونسي الذي أشعل النار في نفسه

 ٢٧ فبراير.. 
  بدء محاكمة روبي

 بعد الهجوم احلاد الـــذي تلقته من عدد كبير 
من أبناء وطنها، قامت الفنانة التونســـية لطيفة 
بإطالق اســـم «بوعزيزي» على ابن شقيقها الذي 
ولد منذ يومني، وهو اســـم الشاب التونسي الذي 
أشعل النار في نفسه ومنه بدأت الشرارة األولى 

للثورة التونسية.
  وكان عدد كبير من الناشـــطني السياسيني في 
تونس قد هاجموا لطيفة بسبب عدم تأييدها للثورة 
او الشعب التونسي، معتبرين ذلك نوعا من الوالء 
للرئيس املخلوع زين العابدين بن علي، خصوصا 
بعد تصريحها بأنها ستطلق ألبومها اجلديد في عيد 

احلب منفصلة متاما عما يحدث في بلدها. 
  يذكـــر ان لطيفة نفت متاما أي انتماء للرئيس 
املخلوع، وردت على املنتقدين بأنها سعيدة وفخورة 
جدا مبا فعله الشعب التونسي، لدرجة حسدها ملن 

هم داخل تونس حاليا. 

 حددت محكمة جنح التهرب الضريبي في 
القاهرة جلســـة ٢٧ فبراير املقبل لنظر اولى 
جلسات محاكمة الفنانة روبي لتهربها من دفع 

٢٠٠ الف جنيه كضرائب مستحقة عليها.
  وكانت روبي حصلت على مبلغ مليون جنيه 
نظير اجرها كبطلة لفيلم «الوعد» مع الفنان 
محمود ياسني والشاب آسر ياسني اال انها لم 
تسدد ٢٠٠ الف جنيه ضرائب مستحقة عليها 
نظير حصولها على هذا االجر، فقررت نيابة 
التهرب الضريبي احالتها الى احملاكمة التي 

حددت اولى جلسات محاكمتها ٢٧ فبراير. 

 وضعت الفنانة إميان العاصي مولودتها 
«ريتاج» بأحد املستشفيات اخلاصة في مصر، 
يوم اخلميس املاضي، وسط رعاية طليقها 
نبيل زانوســــي الذي تولى كل مصاريف 
املستشفى. وكان زانوسي صاحب القرار في 
اطالق اسم ريتاج على طفلته. وبالرغم من 
هذا اجلو االسري، اال ان الوالدة تأتي بعد 
أيام من جلوء زانوسي الى املستشار مرتضى 
منصور لرفع دعوى قضائية ضد طليقته 
اميان العاصي، وشقيقتها أسماء، ووالدتها 

ماجدة عباس بتهمة القدح والذم.
  وبالفعل قد متت اجراءات رفع الدعوى 
القضائية، والتي حتمــــل رقم ١٦١٢٠١١/١٨١ 
نيابة الشيخ زايد، حيث اتهمهم زانوسي 
باستخدام طليقته في التشهير به، وتشويه 
سمعته بعد احلملة االعالمية التي واكبت 
طالقهما، حيث ترددت أخبار باختطافه لها، 
ورغبته في احلصول على أموالها، وهو ما 
نفاه زانوسي، بقوله انه جلأ للقضاء الذي 
يثق في نزاهته للحصول على حقه، ونفى 

كل ما تناولته وسائل االعالم اخيرا.
  وأكد انه عند زواجه من إميان العاصي قد 
أهداها سيارة BMW والتي تقدر بـ ٥٠٠ ألف 

جنيه، كما أهدى والدتها شقة يصل سعرها 
الى ٤٠٠ ألف جنيه، إضافة الى سيارة كانت 
من نصيب شقيقتها، وبالرغم من ذلك فإنهن 
قمن برفع دعوى قضائيــــة ضده، وقادوا 

حملة اعالمية نالت من سمعته. 

 إيمان العاصي وزوجها السابق يتراشقان باالتهامات


