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انتصار سالم العلي: »حبيب األرض« يستكمل مسيرة النجاح واملنافسة
خلود أبوالمجد

أشــارت الشــيخة انتصار 
ســالم العلي الصباح، رئيسة 
شــركة دار اللؤلــؤة لإلنتــاج 
الفنــي، الــى  أنــه بعــد فــوز 
فيلــم »حبيب األرض - فايق 
عبداجلليــل« بجائزة احســن 
ممثل في مهرجان االسكندرية 
السينمائي الـ 3٢ والذي أقيم 
مؤخرا، تشعر بالفخر لفوز هذا 
الفيلم الكويتي الوحيد املشارك 
في هذا املهرجــان والذي رفع 
اسم الكويت عاليا في االوسط 
السينمائية في العالم، وقالت 
الشــيخة انتصار: هــذا الفوز 
خطــوة في طريــق ان تصبح 
الكويت نواة لعاصمة صناعة 
الســينما فــي الكويــت، األمر 
الذي دفعنا الستكمال مسيرة 
النجاح واملنافسة، لذا انطلق 
امس املخرج رمضان خسروه 
ضمن الوفــد الكويتي املرافق 
الوطنــي للثقافــة  للمجلــس 
والفنــون واآلداب الــِى إمارة 
أبوظبي للمشاركة في فعاليات 
الدورة الثالثــة من »مهرجان 
السينما اخلليجي« والذي افتتح 
مســاء امس االول وسيستمر 

حتى ٢٠ اجلاري.
ولفتــت الشــيخة انتصار 

االرض«  »حبيــب  أن  الــى 
يشارك ضمن 5 أفالم كويتية 
باملهرجــان، وتابعــت: ميثــل 
مهرجــان الســينما اخلليجي 
فرصــة رائعــة نحــو صناعة 
ســينما كويتيــة وخليجيــة 
لتنافس على املستوى العاملي، 

كما يضــم برنامــج املهرجان 
عددا من الندوات املتخصصة 
والــورش املتنوعة خالل أيام 

املهرجان. 
مــن جهته، اعــرب املخرج 
رمضان خسروه عن سعادته 
مبنافسة فيلم »حبيب االرض« 

ضمــن وفد املجلــس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب، 
املهرجــان  يشــهد  مضيفــا: 
مشاركة نحو ٢7 فيلما، تتضمن 
١5 فيلما قصيــرا و١٢ روائيا، 
تنقسم كاآلتي: اململكة العربية 
السعودية: أربعة أفالم قصيرة 

كما ان وجود ٢7 فيلما سينمائيا 
تنقسم بني الروائي والتسجيلي 
القصير، تشارك  وانيميشــن 
بهــا دول اخلليج من االمارات 
والبحريــن والكويــت وقطر 
وســلطنة عمان والسعودية، 
وتعرض خالل أيام املهرجان، 

في املهرجــان الثالث له وهو 
باكورة أعمال شــركة اللؤلؤة 
لإلنتــاج الفني، وقال: ال تأتي 
تلك املنافسات من فراغ بل بعد 
جهد وتعب مــن فريق العمل 
بأكمله لتكلل جهودنا بالنجاح، 
وأيضا بتواجدي كممثل للكويت 

هم »اصفر، بسطة، كمان وفيلم 
انيميشن شباب بوب كورن«، 
فيلم وثائقي طويل »متاهة«، 
الكويــت: ثالثة أفــالم روائية 
طويلــة هم »حبيــب األرض، 
منوت وحتيا الكويت وعتيج«، 
فيلمان قصيران »فيلم انيميشن 

سندره، غشاش«. 
وأردف: ســلطنة عمان لها 
ثالثة أفالم روائية طويلة هي 
»الوحــدات العمانيــة، قصــة 
مبهرة، بنت املاشطة«، وفيلمان 
قصيران »مالئكــة الصحراء، 
الدقم«، وململكة البحرين فيلم 
واحد روائي طويل يحمل اسم 
»الشــجرة النائمــة« وفيلمان 
النــور،  قصيــران »ســيحل 
ســارق النور«، ولقطر أربعة 
أفالم قصيرة هم »رجل البيت، 
شــجرة النخيل، أمهــا، ١٠%«، 
ولإلمارات أربعة أفالم طويلة 
»ســاير اجلنة، ســماء قريبة، 
في سيرة املاء والنخل واألهل، 
حب ملكي« وفيلم واحد قصير 
هو »طريق«، لذلك فاملنافسة 
ستكون قوية والفوز لألفضل 
دائما، كما اسعدنا فوز الزميل 
املخرج احمد اخللف مخرج فيلم 
»كان رفيجي« وتكرميه باسم 
شخصية الكويت لهذه الدورة 

من املهرجان. 

فاطمة احلسينان وخسروه والسيناريست رازي الشطياملخرجان أحمد اخللف ورمضان خسروهالشيخة انتصار سالم العلي الصباح

خلود أبوالمجد

إن اختلفنا أو اتفقنا معها 
فــي وجهات نظرهــا، ومهما 
أثــارت جدال، تبقــى الفنانة 
أصالة صوتا ال ميكن التغافل 
عــن إمكانياتــه التي تأســر 
القلوب في كل ما تقدمه من 
أغنيات سواء كانت باللهجة 
املصرية أو اخلليجية، مهما 
تنوعــت موضوعاتهــا بــني 
أو  العاطفــي والرومانســي 

حتى الوطني.
وفي اتصال هاتفي أجرته 
مساء أمس األول مع برنامج 
»ريفريش«، الذي يقدمه املذيع 
املميز علي جنم، مبناســبة 
طرحهــا ألبومهــا اخلليجي 
»أعلق الدنيا«، كانت أصالة 
في غاية التألق والراحة وهي 
تتحــدث بعفويــة مفرطــة، 
مكنتها مــن اختراق القلوب 
خــالل الدقائق التي حتدثت 
الكبيرة  فيها عن ســعادتها 
بانتشــار ألبومهــا اجلديــد 
بني اجلمهور بهذه السرعة، 
على الرغــم من أنه لم يتعد 
وجوده في سوق الديجيتال 
ســوى أيام، إال أن اجلمهور 
أو »فانزاتها« - كما قالت - 
يبعث لها برســائل يعبرون 
فيها عــن إعجابهم وحفظهم 
األلبــوم، وقالــت:  لكلمــات 
األلبوم تأخر 3 سنوات، لكن 
النتيجــة فــي النهاية كانت 
جميلة ورائعة، سعدت فيها 
بالتعاونات التي قدمتها مع 

الشعراء وامللحنني. 
وحتدثت بعد سؤال جنم 
لها عن تعاونهــا مع امللحن 
والفنان عبدالقادر الهدهود من 
خالل أغنية »أشكرهم« وهي 
من كلمات سعد املسلم، قائلة: 
سعيدة جدا بهذا العمل الذي 
جمعني مع الهدهود بعد أن 
تعرفت عليه من خالل برنامج 
»صوال«، فهــذا الفنان متكن 
من وضــع بصماته ورســم 
طريقــه اخلــاص فــي عالم 
املوســيقى والفن اخلليجي، 
فيكفي أنه متكن من التماشي 
مع صوتي وشخصيتي التي 
حتب التفاصيل باللحن الذي 
قدمه لي، وبخالف األغنيات 
الطربية التي »تليق« بصوتي 
تعبت من هذه األغنية كثيرا 
ألنها كانت مليئة بالتحدي.

وشبهت أصالة التعاون مع 
الهدهود باحلصان الصغير 
الــذي توضع لــه الكثير من 
احلواجز ليشترك في سباق 
القفز، فوضع صوتها في حتد، 

فكان هو احلصان الذي عليه 
القفز ليصل لهــذه النتيجة 
الرائعة، التي ما كانت لترضى 
عنهــا ألنها شــديدة االنتقاد 
لنفســها، وهــو مــا يجعلها 
دائما تغضب من نفسها جراء 
بعض التصرفات، مؤكدة انها 
سريعة في التفكير والكالم 
واالنفعال، لذا فهي تســتمع 
لهذا األلبــوم »أعلق الدنيا« 
مبنتهى اإلعجاب، ألنها عملت 
فيه بتأن شديد، فاكتملت كافة 
عناصــر جناحه من ملحنني 
وشعراء إلى جانب »صوتها« 
كمــا قالت )ضاحكــة( لعلي 

جنم.
وكانت أصالة بالفعل في 
اتصالها غايــة في العفوية، 
وأكدت لنجم أنها غير قادرة 
إال أن تكون شخصيتها التي 

اعتادها منها اجلمهور.
وحــول املقطــع الذي لم 
يطــرح فــي أغنيــة »أعلــق 
الدنيا«، قالت إن سمو األمير 
بدر بن عبداحملســن هو من 
قام بتســليم الشكل النهائي 
لألغنيــة ألنهــا مــن كلماته 

وتلحني عزوف.
قالــت:  وعــن عــزوف، 
عموما أحب وأهوى التعلق 
باألشخاص في حياتي، وهذا 

الشــاب أصبح مــن املقربني 
لقلبي جدا، فهو صديق وأخ 
وابــن وعلى الرغــم من أننا 
نتجادل أحيانا ونختلف حول 
ما يريده في اللحن ولكن في 
النهاية أحبــه وأحب العمل 
معه، فهو مازال ميتلك الكثير 
ليقدمــه. أما عن عدم تواجد 
األلبــوم في األســواق حتى 
اآلن علــى الرغــم من طرحه 
بطريقــة الديجيتال، فأكدت 
أصالة أنها ال تعلم وكان من 
املفترض أن يتم ذلك ولكنها 
ستراجع شقيقها »أنس« حول 
هذا املوضوع على الرغم من 
أنها تعلم أن اجلمهور لم يعد 
يعتمد بشــكل أساسي على 
شراء »الســي دي« وأصبح 
االعتماد والتركيز األكبر على 
الديجيتال، مؤكــدة أنها في 
غاية احليرة حــول األغنية 
التــي ســتقوم بتصويرهــا 
ڤيديــو كليب، فبــني أغنية 
»أشــكرهم« أو »ذاك الغبي« 
أو »يا حبيبــة«، التي قالت 
عنهــا بأنهــا حتبهــا كثيــرا 
وكانت تتمنــى منذ زمن أن 
يكون لديها أغنية صباحية 
جميلة. وحول السر في عدم 
تعاونها مع امللحن مشــعل 
العروج علــى الرغم من أنه 

كانت هناك تأكيدات حول هذا 
التعاون قالت: في كل ألبوم 
أضع عددا من األســماء التي 
أمتنى العمل معها والعروج 
مــن األســماء الالمعــة التي 
متكنــت مــن وضــع تصور 
لالغنيــة اخلليجية، فكل ما 
قدمه لقيثــارة اخلليج نوال 
الكويتية كان سابقا لعصره، 
وفي كل ألبوم خليجي يكون 
من بني األســماء التي أرغب 
فــي التعاون معهــا ولكن ال 
أدري كيــف جتــري األمــور 
وهذا التعاون يتأخر، ولكني 
أضع في رأســي نية النزول 
والتواجــد كل عــام بألبــوم 
خليجي بدءا من العام املقبل.
وكان علــي جنــم قد أكد 
ألصالة في بدايــة حديثهما 
أن الفنانــة نــوال قدمت لها 
التهنئــة علــى ألبومها عبر 
صفحتهــا اخلاصــة مبواقع 
التواصل االجتماعي بالڤيديو، 
إال أن أصالة أكدت أنها التزال 
بطيئة في التعامل مع وسائل 
التواصــل االجتماعي، وهذا 
يظهــر مــن تعاملهــا مــع 
تغريداتها على »تويتر« التي 
تضع لهــا أرقاما حتى يقوم 
اجلمهــور بتجميعها ويفهم 
احملتوى الــذي تريده، فهي 
حتــى اآلن ال تعــرف كيفية 
كتابــة مقال كامل لتنشــره 
دون تقطيع، ولكنها أكدت أنها 
ستتعلم، وقدمت كل الشكر 
لنــوال علــى التهنئة مؤكدة 
أنها ســتبحث عــن الڤيديو 

وتشكرها بنفسها.
وفي آخر سؤال قدمه لها 
جنــم حول حفالتهــا املقبلة 
في الكويــت، أكــدت أصالة 
أنها ستتواجد مع »روتانا« 
من خالل حفــالت »فبراير« 
العام املقبل، وقالت انها حتب 
التواجد في الكويت والغناء. 
وعما اذا لم تتمكن من ذلك، 
ردت )ممازحة( بأنها ستؤجر 
أي زاوية في الكويت وتقف 
لتغني فيها، حتى انها قامت 
بإرسال رسالة لرئيس شركة 
»روتانا« سالم الهندي أكدت 
فيها أن جناح ألبومها هذا هو 
امتداد لنجاحها األساسي مع 
»روتانا«، التي كان لها الفضل 
األساسي في شهرتي عربيا 
وخليجيا، وتابعت: أرسلت 
هذه الرســالة للهندي الذي 
احترمه كثيرا لتعامله الراقي 
مع اجلميع، وألنه ذواق للفن، 
واالحتمــال األكبر بأن أكون 
معهم في فبرايــر املقبل في 

الكويت.

الهدهود متكن 
من وضع بصماته 

ورسم طريقه 
اخلاص في عالم 
املوسيقى والفن 

اخلليجي

مازلت بطيئة 
في التعامل مع 
وسائل التواصل 

االجتماعي وأضع 
أرقامًا على تغريداتي 

بـ »تويتر«

بوستر البوم »اعلق الدنيا«

ممثل شاب فتح مكتب 
انتاج بس موالقي احد 

يديره الرتباطاته الفنية 
على قولته وكل ما يعرض 

األمر على اشخاص 
يعرفهم علشان يديرونه 

يعطونه طاف ألنهم شاكني 
في تصرفاته الصبيانية.. 
انت وين واإلنتاج وين؟!

 ممثلة عربية مقيمة 
باخلليج تشعر بالظلم من 

منتج عملها اليديد اللي 
رافض يعطيها باقي اجرها 

ألنها على قولته هددت 
الشغل وسافرت من غير 

ما تبلغه واحلقيقة غير 
جذي مثل ما تقول.. 
ليمتى هالسوالف؟! 

مخرج خليجي زعالن على 
املمثلني اللي شاركوا في 

مسلسله الرمضاني ألنهم 
ما يابوله هدايا في عيد 

ميالده اللي صار من جم 
يوم ويفكر انه يغير تعامله 

معاهم وينسون انهم 
يشتغلون معاه.. 
من صجك انت!

تصرفاترفض هدايا

افتتاح »مونديال القاهرة« نهاية اجلاري

إعالن »القدس« عاصمة لإلعالميني العرب

جانب من احلضور في اجتماع اللجنة العليا ملونديال القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم

القاهرة - هناء السيد 

اجتمعت اللجنــة العليا ملونديال القاهرة 
السفيرة  الفنية واإلعالم برئاســة  لألعمال 
د.هيفاء أبوغزالة االمني العام املساعد رئيس 
قطاع االعالم واالتصال بجامعة الدول العربية، 
حيــث تقام الدورة اخلامســة من املونديال 
برعاية جامعة الــدول العربية في الفترة من 
30 اجلاري وحتــى 3 نوفمبر املقبل، حتت 
شعار »رؤية عربية واحدة.. نحو اعالم وفن 
عربي مهني«، مبشاركة االحتاد العام للمنتجني 
العــرب وجمعية منتجي التلفزيون واإلذاعة 
والســينما واملسرح والشعبة العامة لالعالم 

ومنتجي االذاعة والتلفزيون.
وأعلن د.ابراهيم أبوذكري رئيس االحتاد 
العام للمنتجني العرب ورئيس الشعبة العامة 
لالعالم ومنتجي االذاعة والتلفزيون عن مبادرة 
جديدة حتت عنوان »لم الشمل«، تنطلق هذا العام 
خالل الدورة اخلامسة من املونديال استكماال 
حلملة »خلي بالك على بالدك« التي طافت كل 

الدول العربية. 
ثم حتدثت السفيرة هيفاء أبوغزالة، مشيدة 
بدور د.إبراهيم أبوذكري رئيس احتاد املنتجني، 
وقالــت: هذا االحتاد يعد احدى املؤسســات 
االعالمية االولى التي استطاعت احلصول على 
دور مراقب في إطــار مجلس وزراء االعالم 

العرب. 
وأضافت هيفاء: عندما تناقشنا في جميع 
تفاصيل املونديال وموافقة األمني العام للجامعة 
على رعاية هــذا املونديال في وقت يتعرض 
الوطن العربي لهجمة إعالمية كبيرة هذه االيام 
ويحتاج الى جتديد اخلطاب االعالمي العربي 
بهدف توحيدنا وليس تفريقنا، وعرض رؤية 
االنسان املسلم بشكل صحيح وليس كما يعرض 
في االعالم العربي والغربي، وأخاطب الفنانني 
بكل فئاتهم فرســالة الفن مهمة جدا والفنان 
هو سفير لدولته بفنه ويستطيع ان يؤثر على 
الشارع، فالرسالة الفنية واالعالمية مهمة جدا، 
ونحن نتبنى خطة حترك اعالمي في اخلارج 
ويكون للفنانني دور ورسالة يقدم من خاللها 
على كافة املستويات نحو اعالم عربي موحد.
وأعلنت هيفاء انه الول مرة سيقام حفل 
افتتاح املونديال الرسمي مبقر جامعة الدول 
الترفيهية مبدينة  العربية وباقي احلفــالت 
السادس من اكتوبر، وأعلنت أيضا عن اعالن 

مدينة القدس عاصمة لالعالميني العرب، وقالت: 
سيتم االحتفال بذلك برام اهلل بفلسطني، وهي 
رســالة مهمة للعالم وهي ان القدس عربية 

وستبقى عربية.
ثم حتدث املستشار فوزي الغويل مدير 
إدارة االمانة الفنية ملجلس وزراء االعالم العرب 
ونائب رئيس اللجنة العليا للمونديال وقال: 
استطاع املونديال على مدار اخلمس سنوات 
املاضية ان يستمر في ظروف صعبة وذلك 
بفضل حمــاس د.ابراهيم أبوذكري وفريق 
عمله، فقد حققت هــذه التجارب الكثير من 
االيجابيات ومنها اســتطعنا نحن العرب ان 
نخلع النظارة الســوداء وننظر للكثير من 
املواقف التــي نتفق بها ومنها الثقافة والفن 

واملوروث الثقافي.
وأضاف فوزي: قد نختلف في السياسة 
ولكن من منــا يختلف في حب ام كلثوم او 
طالل مداح او جنيب محفوظ وابراهيم الكومي 
والطيــب صالح وعادل امام وعبداحلســني 
عبدالرضا؟! فهذا املونديال يجســد عوامل 
التوحد، وبناء على توجيهات معالي السفيرة 
في وضع معايير التقييم واللجان املعنية بتقييم 
االعمال املقدمة وحسن اختيار املكرمني، فهذه 
الدورة ستكون منظمة مبستوى الثقة في جامعة 
الدول العربية وأنا لدي تعليمات مباشرة من 

االمني العام بذلك.
وقال الفنان عــزت العاليلي: من منا لم 
يطرب من سماع فيروز او لطفي بشناق او 
محمد عبده؟ فكل هؤالء مبدعون من كل انحاء 
الوطن العربي، ملاذا ال يكون هناك وحدة اعالمية 
فنية ونتكاتف جميعا إلخراج أعمال ثقافية؟ 
ونحن ضربنا املثل االعلى في حرب اكتوبر 
بوجود اشــقاء لنا من كل العرب في حرب 

مصر وانتصرت االمة العربية حني احتدنا.
وأضاف العاليلي: ال أريد أن أقول إننا في 
مأزق ولكننا حقيقة في مأزق، فهناك أوراق 
اعالمية موجهة ضدنا فرفقا بنا يا سادة رفقا 

بإعالمنا رفقا بفننا رفقا برؤيتنا.
وقال الفنان سامح الصريطي وكيل أول 
نقابة املهن التمثيلية: نحن نحتاج الى اعالم 
موجه لعناصر االسرة ويؤكد وحدتها ويدعو 
للم الشمل في املنطقة العربية، واعلن ان هذه 
الدورة من املونديال ســتخرج بورق أشبه 
مبيثاق شرف يكشف وسائل االعالم املغرضة 

التي تعمل ضدنا.

في اتصال هاتفي لبرنامج »ريفريش« تحدثت فيه عن جديدها

أصالة: ألبوم »أعلق الدنيا« تأخر 3 سنوات 
لكن النتيجة في النهاية كانت رائعة

علي جنم

أتواجد في الكويت فبراير 
املقبل مع »روتانا«.. 

وما قدمه مشعل العروج 
لنوال الكويتية سابق لعصره


