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مدير إنتاج هااليام يحاول 
»يصلح« بني ممثلتني معاه 

في عمله اليديد بس محاوالته 
فشلت بسبّة عناد االثنتني.. 

اهلل يعينك!

ممثل ما سلم من انتقادات 
ربعه بالديوانية بعد ما دروا 
أنه راح يشارك في مسلسل 
كارتوني لالطفال من إنتاج 
عربي.. احلمد هلل والشكر!

مطرب شاب »حس« أنه 
أغنيته السينغل ما جنحت 

في السوق يفكر هااليام 
بتصويرها لعل وعسى تنجح 

ويعوض خسارته.. 
خير إن شاء اهلل!

عناد

كارتون

تعويض

أعربت الفنان����ة اللبنانية ي����ارا عن متنيها 
أن تصير عروس����ة وترتدي الفستان االبيض، 
معتبرة مشاركتها في احياء االعراس في اخلليج 
بالغناء والرقص أمرا ال يعيبها وال ينتقص من 
قدرها، خاصة أن رقصها مجرد »مشاركة لفرحة 

العروسني، وليس على طريقة عشرة بلدي«.
وقالت يارا في حوار ملجلة »زهرة اخلليج«، 
انها تشارك في كل أعراس اخلليجيني، معتبرة 
ان ه����ذا ال يعيبها. وأضافت: قدر اإلمكان أحاول 
أن أس����عد العروس����ني والضيوف، لذلك أرقص 
معهم لكي أكون قريبة من اجلميع، »وهذا شيء 
مش غلط«. وقالت يارا: أحب كثيرا شعور بأن 
أصير عروس����ة، وحتديدا عندما أرى العروس 
جتلس مرتدية فستانها االبيض داخل »الكوشة« 
تبتس����م بسعادة. وكل فتاة تتمنى هذه اللحظة 

في حياتها.
وعن مش����اركتها في إحياء مهرجان »ليالي 

فبراير« في الكويت، قالت املطربة اللبنانية: كنت 
من أولى املطربات اللواتي دعني الى املشاركة هذا 
الع����ام، لكنني اعتذرت ألنني لم أر جديدا ميكن 
أن أقدمه، خاصة أنني ش����اركت قبل ذلك مرتني 
في ليالي فبراير، وبعد أن اعتذرت شيرين، ثم 

رفضت أحالم املشاركة طلبوني.
وأضافت: لم أر عيبا في أن أقف بجوار جلنة 
املهرجان وأخرجهم من هذا احلرج، الس����يما ان 
الوطن، واملهرج����ان، وامللحن عبداهلل  الكويت 
القعود منسق احلفالت، جميعهم لهم فضل علي، 
ودعموني منذ بدايتي، ومن ثم وقفت بجانبهم 

في موقف كان محرجا لهم.
وتابعت: يش����رفني أن أكون بديلة لشيرين 
عبدالوه����اب أو بديلة ألحالم في املهرجان، ذلك 
لكونهما جنمتني، ثم ان »ليالي فبراير« أعتبره من 
أهم املهرجانات الغنائية، »لذلك لو كنت مريضة 

وعم مبوت الزم آتي وألبي دعوته«.

يارا

قالت إنه يشرفها أن تكون بديلة لشيرين وأحالم

يارا: نفسي أكون عروسة

تطل الفنانة باسكال مشعالني 
وللم���رة االولى خ���الل حملها 
بلقاء حصري على شاش������ة 
روتانا خليجية ف���ي برنامج 

»سيدتي« وذلك االحد املقبل.
وس���تتحدث باسكال خالل 
البرنامج للم���رة االول���ى عن 
حملها ومولودها املنتظر وعن 
عالقته���ا بوالدته���ا ونظرتها 
لالموم���ة وع���ن املش���اريع 

املستقبلية.

»روتانا« تستضيف 
باسكال احلامل!

باسكال مشعالني

يرصد مسيرة الفنان الراحل أحمد الزجنباري في كتاب

صالح الغريب: التوثيق واجب وطني لفن بلدي

زاهي وهبي يستقيل من »املستقبل«

»شعبوال«: نانسي عجرم »حتة قشطة«

الكويتي���ة بش���تى مجاالتها 
وروادها وجنومها يأتي نتيجة 
التش���جيع الذي أحصل عليه 
الفع���ل اإليجابية من  وردود 
الفنانني، وأن���ا أعتبر ما أقوم 
به واجبا وطنيا جتاه فن بلدي 
الكويت، وعندما يظهر هذا اجلهد 
التوثيقي إلى النور على شكل 
كتاب فإنه، وهلل احلمد، يحصل 
على التشجيع املعنوي واملادي 
وأخص بالذكر املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ووزارة 
اإلعالم ووزارة التربية والفرق 
األهلية وغيره���ا من اجلهات 

احلكومية.

وهل جتد دعما من أحد؟
٭ هناك شخصيات يجب أن 
أذكرها لدعمه���ا املتميز خالل 
مس���يرتي حاليا ومن هؤالء: 
الغنيم، عبدالعزيز  د.عبداهلل 
خال���د املف���رج، عبدالعزي���ز 
السريع، د.خليفة الوقيان، أحمد 
العدساني، علي العدواني، آدم 
يوسف، د.فهد الفرس، عبداهلل 
األمير، يوسف السريع، د.بندر 

عبيد وآخرون.

بوطارق كنت من املتواجدين 
في معرض الفنان عبدالسالم 

مقبول األخير؟
٭ أخوي عبدالس���الم عشرة 
عمر مع���اي وهو من الفنانني 
الذين تعرفت عليهم منذ دخولي 
الصحافة وس���عدت جدا بهذا 
املعرض بعد عط���اء 40 عاما 
العمر وان  وأمتنى له ط���ول 
يكون من املتميزين دائما في 

الرسم الكاريكاتيري.

أخيرا ماذا تقول؟
٭ شكرا على هذه الدردشة وأنا 
أس���عد كثيرا عندما يدعو لي 
الفنانون بطول العمر علشان 
أكتب عنهم، األمر الذي يدفعني 
للضحك معهم قائال: ومن الذي 

سيكتب عني؟!
مفرح الشمري  ٭

خليفة القطان وخالد النفيسي 
وحم���د خليف���ة، وجميعها 
بتكليف من املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب، 
وكت���اب بعن���وان »مهرجان 
الفرق املس���رحية األهلية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي« 
� وقائع الدورات ال� 10 األولى 
1988-2009م، وبهذه املناسبة 
أتقدم بالشكر اجلزيل للدكتور 
عب���داهلل الغنيم الذي كان له 
الفض���ل الكبير ف���ي أن يرى 
الكت���اب النور، هذا باإلضافة 
إلى عشرات املقاالت الصحافية 
عن رواد احلركة املس���رحية 
والغنائية. أما في مجال اإلذاعة 
فأقوم مع الزميل وليد الداود 
بإع���داد برنام���ج أس���بوعي 
بعنوان: »وقفة وفاء« يذاع في 
أثنني  الرابعة عصر كل  متام 
في البرنامج الثاني، ويتحدث 
عن الفنانني الراحلني في مجال 
األغني���ة )املؤل���ف وامللحن 
واملط���رب(، ويق���وم بتنفيذ 
الدين  البرنامج نبيل شمس 
الداود وإخراج  وتقدمي وليد 

صالح الغيالني.

واجب وطني

ما السر وراء استمرارك رغم 
الصعوبات والعمل املنفرد؟

٭ إن استمراري في التوثيق 
والكتابة ع���ن احلركة الفنية 

يعد اإلعالمي الزميل صالح 
الغريب من أبرز األقالم التي تقوم 
حاليا مبهمة التوثيق للحركة 
الفنية الكويتية، وخاصة متيزه 
الش���خصيات  الكتابة عن  في 
الفنية في ش���تى مجاالت الفن 
والثقافة، وال نبالغ إذا قلنا إنه 
الوحيد الذي يتصدى لهذه املهمة 
حتى أصبح املصدر الوحيد الذي 
يزودنا بتوثيق حلياة الفنانني 
الرواد  الكويت، خصوصا  في 
منهم. األماك���ن واألجواء التي 
يوج���د فيها الكات���ب الغريب 
تكون في الغالب فيها شيء من 
التحفظ، إال أنني قد استطعت 
أن أخترق مكانه اخلاص بعد 
الدعوة التي وجهها لي، فعندما 
جلست بالقرب منه حيث مكتبه 
الذي قد غطته األوراق والوثائق 
شاهدت صور وقصائد وسيرة 
الفنان الراحل أحمد الزجنباري، 

فسألته:

هل هذا برنامج أم مقالة أم 
كتيب أم كتاب؟

٭ األخير.. كتاب عن مسيرة 
الفنان القدير أحمد الزجنباري.. 
وقد تكون الكتابة عنه متأخرة.. 
لكن الذي حفزني وجعلني أبدأ 
في الكتابة عن هذا الفنان الكبير 
هو الزميل د.حسن رشيد من 
دولة قطر الشقيقة، حيث التقيت 
به أخيرا في مهرجان املسرح 
اخلليجي للفرق األهلية بالدوحة 

في ديسمبر عام 2010م.
وبعد أن أهديته كتابي عن 
الراحل املطرب وامللحن سعود 
الراشد عبر عن إعجابه باجلهد 
الذي بذلته ف���ي هذا اإلصدار، 
ومن ثم قال لي لم ال تكتب عن 
األستاذ؟ ويقصد هنا الزجنباري، 
الذي علم سعود الراشد وعوض 
دوخ���ي ود.يوس���ف دوخي 

وآخرين العزف والفن.

ماذا عن اإلنتاج إذن؟
٭ صدر لي خالل املوس�����م 
2010/ 2011م ثالثة كتيبات عن 

والشكر موصول للقيمني على 
التلفزيون وألس���رة الرئيس 
الذي  الشهيد رفيق احلريري 
س���يبقى في وعيي ووجداني 
إنس���انية  رمزا كبي���را لقيم 
ووطني���ة وقومية صادقة في 
سبيل نهضة لبنان، أشار الى 
أنه فور انتهاء أشهر االستراحة 
وتبلور برنامج جديد س���يتم 
اإلعالن عنه وع���ن مكان بثه 
عبر مؤمتر صحافي يخصص 
لهذه الغاية. وختم: إنها أشهر 
اس���تراحة في البيت بدال من 

»خليك بالبيت«..
ونشير الى ان وهبي لم يذكر 
سبب االستقالة، لكن البد من 
اإلشارة الى ان القناة متر بأزمة 
مالية، وحيث يتردد انه سيتم 
دمج قنواتها واالستغناء عن 

عدد كبير من املوظفني فيها.

قائال: »مجلس الشعب مش على 
مقاس����ي، فأنا ال أح����ب أن أمثل 
مجموعة قليلة، أنا أحب أن أمثل 
أغلبية الشعب، ولو حصل وقررت 
فترشيحي للرئاسة في هذا احلال 
يكون أفضل«. كما نفى شعبوال 
صحة ما تردد عن قبول الفنانة 
السورية أصالة تقدمي »دويتو« 
مع����ه، قائال: »ال اعتقد ذلك كنت 

باهزر معاها في التلفزيون«.
وكشف ش����عبوال عن أسرار 
عش����قه للمطربة نانسي عجرم 
قائال: »نانس����ي عجرم، الواحد 
بيشوفها بينسى نفسه على طول، 

دي حتة قشطة«.

مبوظفيه الذين كانوا أس���رة 
حقيقية، وبإدارته التي منحتني 
ثقة غالية وهامشا من احلرية 
وفر لبرامج���ي مناخا صحيا 
للعم���ل الثقاف���ي واإلعالمي، 

أعلن اإلعالمي زاهي وهبي 
عن اس���تقالته م���ن تلفزيون 
»املستقبل« في بيان وزعه على 
وسائل اإلعالم، ذلك بعد العمل 
ل� 20 عاما عبر الشاشة )15منها 
في برنامج متواصل هو خليك 
بالبيت عبر قناة املستقبل الذي 
استضاف مئات الشخصيات 
العربية املبدعة من شتى امليول 
واألهواء(. وأش���ار وهبي في 
بيانه ان »تلك األعوام تخللتها 
إجنازات وإخفاقات، جناحات 
وخيبات، ح���الوات ومرارات. 
وحان »الوقت الستراحة محارب 
قبيل االنطالق مجددا الختيار 
وخوض جتربة جديدة«، وإذ 
ش���كر متابعيه على احملطة، 
وش���كر لتلفزيون املستقبل 
الذي مث���ل له بيتا مهنيا على 
امتداد قرابة عقدين من الزمن، 

اعتبر الفنان الشعبي املصري 
شعبان عبدالرحيم نفسه مفجر 
ثورة 25 يناير بعد جناح أغانيه 
عن غالء األسعار في حتريك الرأي 
العام ضد النظام السابق، حيث 
قدم أغنية بعد ارتفاع أس����عار 

الطماطم تقول:
حتى انتي ياللي اسمك قوطة

بتذلي فينا ومبسوطة؟!
حرام عليكي يا مجنونة
خليكي عاقلة ومظبوطة

كما قدم أغنية ايضا بعد ارتفاع 
أسعار السكر بحسب مجلة زهرة 
اخلليج. ونفى شعبان اعتزامه 
خوض انتخابات البرملان املقبلة 

مستمر في عملي 
التوثيقي رغم 

الصعوبات

أسعد كثيراً عندما 
يدعو لي الفنانون 

بطول العمر ألكتب 
عنهم وأضحك قائاًل 

من سيكتب عني!

املؤرخ االعالمي صالح الغريب في معرض الزميل عبدالسالم مقبول االخير بحضور الكاتبه القديرة عواطف البدر والزميل مفرح الشمري 

املؤرخ صالح الغريب في مكتبه

زاهي وهبي

شعبان عبدالرحيمنانسي عجرم


