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مطرف املطرف: أغنية »غالبة« 
عندي من ٣ سنوات

دالل العياف

مطرف املطرف الذي ورث جينات 
طربية مميزة عن والده، عشق الغناء 
منذ الصغر، خصوصا اللون العدني 
مع جتديدات مناسبة جليله وإبداعات 
متميــزة بجميــع اخلطــوط الفنيــة 

الصعبة.
مطرف طاقة صوتية راقية تبشر 
باخلير، وتسر اخلاطر وحتافظ على 
مســتوى الفن الكويتي في هذه األيام 
التــي ظهر فيها الكثير ممن ليس لهم 
أداء أو ميلكــون االختيار اجليد، فهو 
متسك بأصالة فنية رائعة وغنى جميع 
األلوان بإتقــان، واليوم يصدر أغنية 

جديدة بلون مختلف.
وفــي تصريح لـــ »األنبــاء«، قال 

املطرف: »لألمانــة، أغنية »يا غالبة« 
معي منذ ٣ سنوات ولم أنفذها إال هذه 
الفترة، لتظهر بصــورة تالئم الذوق 
العام، وأمتنى أن حتوز إعجاب جمهورنا 
الغالي، وهي من كلمات خالد الغامدي 
وأحلان فهد الناصــر وتوزيع الكبير 

وليد فايد«. 
وتابع: »موضوع األغنية ال يخص 
شخصا أو حالة معينة، فهي ملخاطبة 
جميع الفئات املجتمعية، وتتالءم مع 
كل احلــاالت، وتقول في احد املقاطع: 
»قلوبنا عيت تلني«، لذلك تتناسب مع 
كثير من األوضاع النفســية احلالية 
واالجتماعية، وفي النهاية أشكر جريدة 
»األنبــاء« على متابعتها لنا في كل ما 
نطرحه من جديد على الساحة الفنية، 

وعلى دعمها املستمر«.

مطرف املطرف

أنشطة اليوم
تتواصل اليوم أنشطة 

الدورة الـ 11 ملهرجان أيام 
املسرح للشباب، حيث 
يشهد مسرح الدسمة 

في الثامنة مساء تقدمي 
فرقة »املسرح الكويتي« 
آلخر العروض املنافسة 

ويحمل عنوان »عطسة«. 
ويقام في الساعة الـ٦ 

مساء تكرمي اجلهات 
االعالمية.

قدمتها »الخليج العربي« ضمن منافسات »أيام المسرح للشباب 11«

»الذكرى السابعة«.. صراع بني السلطة والشعب!

محمد املزعل: »ال للتقشف« في دورات »أيام املسرح للشباب« القادمة
سيستمر وسنحرص على 

ارضاء بعض االشخاص 
املستحقني للتكرمي في 

دورات املهرجان املقبلة، 
فنحن ال نحبذ فكرة التكرمي 

لشخصيات قد سبق تكرميها 
في دورات سابقة ونحرص 
على التجدد، وايضا نحن ال 
نستطيع تكرمي اجلميع في 
دورة واحدة فلدينا ضوابط 

وشروط وآلية متبعة.
وبسؤاله عن تطلعاته 

للمهرجان في الدورة املقبلة، 
اجاب: نحلم بأن يستمر 

هذا املهرجان الى عدد غير 
منته، واعدكم في الدورات 

القادمة بأن تشاهدوا تفاصيل 
وتطورات اكبر حتوز 

اهتمامات الشباب وتطلعاتهم 
وسيكون شعارنا للدورة 

القادمة »ال للتقشف«. 

كانت في اوج عطائها. 
وحول قبوله املنصب اجلديد 
بوقت قصير اوضح املزعل: 
مدير املهرجان السابق محمد 
الزلزلة لم يعزل من منصبه 

ابدا وغير هذا الكالم هو عار 
عن الصحة، ولكنه اعتذر عن 

ادارته لهذه الدورة لظروف 
خارجة عن ارادته، حينها 

عرض علي رئيس املهرجان 
بأن اتولى ادارة املهرجان 
بدورته احلالية، وها هنا 

اشاهد معكم جناح الدورة 
بجميع املقاييس. 

اما عن آلية التكرمي املتبعة 
لهذا العام، فقال: ارضاء 

الناس غاية ال تدرك، حيث 
ندرك متاما بأن هناك بعض 
األشخاص العزيزين لم يحز 
تكرمينا لبعض الشخصيات 
استحسانهم ولكن املهرجان 

وعن وجهة نظره في اداء 
فرقة مسرح الشباب، قال: 
اعترف بأن أداء الفرقة في 

اآلونة األخيرة قد تراجع 
بشكل ملحوظ وذلك 

لظروف داخلية متر بها 
الفرقة، ومن هنا يأتي دوري 

في ترسيخ معنى التحدي 
بإيجاد احللول لرجوعها كما 

ضمن نشاط وفعاليات املركز 
اإلعالمي ملهرجان أيام املسرح 

بدورته احلادية عشرة، أقيم 
يوم أمس مؤمتر صحافي 

ملدير مهرجان »أيام املسرح 
للشباب 11« محمد املزعل، 
ادارته الزميلة هديل الفهد.

وقال املزعل: اشكر كل 
اجلهود املبذولة لنجاح هذا 
املهرجان الفني املهم وهو 

مهرجان ايام املسرح للشباب 
الـ11، وهلل احلمد العروض 

املسرحية فاقت كل التوقعات 
التي تدل على تواجد مساحة 
ابداعية وطاقة شبابية كبيرة 

من خالل ما المسناه من 
تنوع من افكار وطرح، وهذا 
شيء يبشر باخلير والتفاؤل 

للدورات املقبلة، ويفتح باباً 
لتنافس فني ذي قيمة وجودة 

عالية مستقبال. 

عبدالحميد الخطيب

ضمن املســابقة الرســمية 
للدورة احلادية عشرة ملهرجان 
أيام املسرح للشباب، الذي يقام 
خــالل الفترة مــن 22 اجلاري 
الى األول من ديســمبر، قدمت 
فرقة »اخلليج العربي« مســاء 
امس االول بالدسمة مسرحية 
»الذكرى السابعة«، من تأليف 
فاطمة العامر وإخراج علي بدر 
رضا ومتثيل: سعود بوعبيد، 
روان مهدي، ميثم احلســيني، 
إميان فيصل، سعاد احلسيني، 
محمد األنصاري، مساعد مخرج 
طيف العروج، مخرج مســاعد 
بدر احلالق، ديكور فهد الهاجري 
وموسيقى عبدالعزيز املسعود.
تناولت أحداث املســرحية 
ثورات الربيع العربي، من خالل 
قصة 4 أصدقــاء )قس وتاجر 
ووزيــر وفنانــة مشــهورة( 
يجتمعــون فــي ملهــى ليلــي 
إلحياء الذكرى السابعة لوفاة 
صديقهم »آدم«، يثملون، وتدور 
بينهــم الكثيــر من النقاشــات 
حول »آدم« وكيــف كان محبا 
للحيــاة حتى فارقها مســرعا 
نحــو قــدره احملتــوم، وهنــا 
تدخل عليهم »عرافة« فتخبرهم 
بــأن اثنــني منهم ســيواجهان 
املوت فيرتعبــون خوفا، وفي 
هذه األثناء تندلع مشــاجرات 
كثيرة فــي امللهى بني معارض 
ومناهــض للحــرب، فيأمــر 
املسؤول بطردهما، فيتذمر أهل 
البلدة ويخرجون في ثورة ضد 
الظلم وسلب حقوقهم. ووسط 
حالة الغضب الشعبي، يختبئ 
األصدقاء الـ 4 في سرداب امللهى، 
ويقترحون ان يخرج »القس« 
ويخطب ليقنع الثوار بالعودة، 
فهــو رجل دين وله تأثير على 
اجلميع، ويستجيب لهم ويخطب 
في الناس ولكــن دون جدوى 
فيعود خائبا، ويستمر التذمر 
بني األصدقاء وكل يرمي بالتهم 
على اآلخر في انه سبب الثورة، 
حتى يدخل اجليش الى امللهى 

ويصل الى السرداب، وتنتهي 
املسرحية بإلقاء ضابط للتحية 
أمام املسؤول، في إشارة الى ان 
الثورة قد أجهضت وكل شيء 

عاد كما كان. 
قدمــت املســرحية بطريقة 

مباشرة أسباب ثورات الربيع 
العربي، حيث ربطتها بالسلطة 
واملال والشهرة والدين، وركزت 
السياســية  على اإلشــكاليات 
والصراع بني السلطة والشعب 
وعالقة ذلك بحالة الفوضى التي 

قد تنشأ في حلظة نتيجة قرار 
غير مســؤول في حلظة غياب 
عن الوعي، وجنح املخرج علي 
بدر في استخدام سينوغرافيا 
متميــزة لعبــت دورا مهما في 
ان يعيــش املتلقــي األحــداث 
من البداية الــى النهاية بعيدا 
عــن امللل، وســاعدت اإلضاءة 
في التنقل بني مشــاهد القصة 
بسالسة، كما عبرت املوسيقى 
عــن احلــاالت النفســية التي 
تعيشها الشخصيات، ووضع 
املخــرج األصــوات اخلاصــة 
بالثورة واملذياع بحرفية، وكان 
الديكور عبارة عن مســتويات 
تظهر في اي مكان تدور األحداث.

وكان األداء التمثيلي متناغما 
بني الفنانني املشاركني، الذين بدا 
عليهم التدريب اجليد واستغالل 
طاقاتهم التمثيلية إلثارة مشاعر 
اجلمهور، حيث نالوا اإلعجاب 

وصفق لهم احلضور كثيرا.

ميثم احلسيني وروان املهدي في املسرحية

محمد املزعل في املؤمتر

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

ISO
9002

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ���س��ن��وي��ة  وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 69018118 امل����رك����زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�صم�ص  اأ�ـــصـــعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبت��ك���ار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�صفات.

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

kiaico@kiaico.comاخلط ال�ساخن: 98008378/7/6 

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

شركة القصر املثالي
احلـــــــدائـــــــق وتـــــنـــــســـــيـــــق  انــــــــشــــــــاء   -
- شبكات الري )أوتوماتيك - عادي(
)طبيعي  الثيل  وزراعــــة  تــوريــد   -
وصــــــنــــــاعــــــي( ونــــــبــــــاتــــــات وزهـــــــــور

97611307

مطلـــــــــوب
متبرع بگلية

O+  فصيلة الـدم
65537800

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــاتــــــــ�ــــــــصــــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــصـــــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــصــــبــــاحــــًا

أو االتصال:  97143473

مـفــقـــــــود جـــــــواز   سفــــــــر  سوري011250516
رقم اجلواز  011250516

باسم/ ابــــــــراهيــــــم طـــــه ابــــــــراهيــــــم
الرجاء ممن يجده تسليمــه للسفــارة السورية

اإع���الن
تقدم: طارق فهد العون - �سركة اأثمان القاب�سة

اأ�سحاب �سركة اأثمان امل�سرتكة للتجارة العامة

بطلب اإىل اإدارة ال�صركات بوزارة التجارة: 

- تعديل الكيان القانوين لل�صركة لت�صبح �صركة ال�صخ�ص الواحد.

- يرجى ممن له اعرتا�ص اأن يتقدم لاإدارة املذكورة خال 60 يومًا من 

واإال  املديونــيـــة  �صنــد  بــه  باعتــرا�ص خطــي مرفــقــًا  االإعــان  نــ�صــر  تاريخ 

فلــن يــوؤخـــذ بعني االعتبار.


