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ضيوف الحلقة:

عبداهلل الرويشد 
ونوال ونبيل شعيل 
سيكونون ضيوفي 

في احللقات 
املقبلة

سجلت العديد من احللقات مع شيرين وهاني شاكر

م عبداحلسني لطيفة: »نفسي ومنى عيني« أن ُأكرِّ
 وسعاد وحياة في برنامج »يلال نغني«

معهم وإن شاء اهلل يتم تكرميهم 
في البرنامج.

وع����ن النج����وم الذي����ن مت 
التس����جيل معهم قالت: سجلت 
مع النجمة شيرين وفضل شاكر 
القادمة  وهاني شاكر واألسماء 
هم يارا ونانسي عجرم وأسماء 
املنور ون����وال الكويتية ونبيل 
ش����عيل وعبداهلل الرويشد كما 
انني أحيي النجم ملحم زين الذي 
شرفني بتسجيل أول حلقة من 
البرنامج رغم الظروف األمنية 
الصعبة وقته����ا في مصر وهو 
فنان جدا ملتزم لذلك أشكره من 

كل قلبي وأحييه.
وبسؤالها عن ألبومها اجلديد 
أجابت لطيفة: أجلته ألني منشغلة 
في تسجيل حلقات برنامج »يالال 
نغني« عل����ى »mbc« واحتمال 
طرحه من بداية السنة اجلديدة 

.2012
وختمت لطيفة حديثها قائلة: 
كل الشكر جلريدة »األنباء« على 
الفني بني  متابعتها ملش����واري 
انني سعيدة  فترة وأخرى كما 
بالتطورات التي حتدث بالكويت 
أم����ل بتش����كيل حكومة  وكلنا 
جديدة مش����رقة في ظل قيادة 
الش����يخ صباح األحمد حفظه 

اهلل ورعاه.
بشار جاسم  ٭

القدمي كما انني أس����عد حينما 
أُكرم في كل حلق����ة العديد من 
الكثير  الذي����ن أعطوا  العمالقة 
والكثير للفن سواء على صعيد 
التمثي����ل أو الغناء، حيث انني 
س����جلت العديد م����ن احللقات 
وكرمت العديد منهم مثل: حسن 
مصطفى وعزت العاليلي ورجاء 
اجلداوي وميمي جمال ومديحة 
يسري ونفسي ومنى عيني أن 
أكرم عمالقة التمثيل عبداحلسني 
عبدالرضا وسعاد عبداهلل وحياة 
الفهد، النهم أعطوا الفن الكثير 
وقدموا لنا مس����رحيات غنائية 
الذاكرة  وأوبريتات مازالت في 
ونحن حاليا جنري االتصاالت 

في كل أس����بوع تطل علينا 
النجمة لطيفة التونسية على قناة 
mbc في برنامجها »يلال نغني« 
لتتحفنا باس����تضافتها لنجوم 
الفن والط����رب وأيضا لتكرمي 
رواد الفن، حيث استضافت في 
احللقة األولى قبل أسبوع النجمة 
أنغام وكرمت في احللقة نفسها 
القديرة رجاء اجلداوي وقبل أيام 
استضافت النجم اللبناني ملحم 
زين وكرمت أيضا الفنانة القديرة 

ميمي جمال.
البرنامج تقول لطيفة  وعن 
في تصريح ل� »األنباء«: أنا جدا 
مبسوطة لتقدميي هذا البرنامج 
الذي يتحدث عن الطرب والفن 

لطيفة مع شيرين عبدالوهاب

عبداحلسني عبدالرضا

أساتذة املوسيقى: مستمرون في كشف جتاوزات »العميد«
انتقد بيان صادر عن جتمع 
اس���اتذة املعهد العالي للفنون 
املوسيقية املضربني عن العمل 
الواس���عة  املخالفات االدارية 
في ادارة املعهد العالي للفنون 
املوسيقية في عهد العميد احلالي 
د.سليمان الديكان والتي اصبحت 
ممارس���ات منهجية ما سيؤثر 
بش���كل كارثي على املستوى 
التعليمي واالكادميي في املعهد 
وس���يؤثر على مصداقيته في 

احملافل الدولية.
واضاف البي���ان ان العميد 
الدي���كان قام باضافة اقس���ام 

جديدة الى االقس���ام املوجودة 
حاليا، وهذا امر في ظاهره جيد 
ولكن املشكلة الكبرى تكمن في 
ان هذه االضافة متت من دون 
دراس���ات علمية متعمقة ملدى 
االحتياج ملثل هذه االقسام، وما 
التي سيتم تدريسها؟  املناهج 
وكيف سيتم وضع هذه املناهج؟ 
في مقابل هذا االسلوب العملي 
قام العميد بارجتال االقس���ام 
التي يرغب فيها دون اي دراسة 
علمية منهجية، وقام بالتعاقد 
مع اس���اتذة للتدريس في هذه 
االقسام دون وجود منهج معتمد، 

لذلك يرجتل االس���اتذة املنهج 
ويقومون بتدريس املوضوعات 
التي تتراءى لهم دون ان يكون 
هناك تقييم علمي صحيح ملدى 
مالءمة هذه املوضوعات التي يتم 
تدريس���ها، او كيف سيستفيد 
منها الطالب، االخطر من ذلك ان 
العميد الديكان قام بالتعاقد مع 
االساتذة الذين يختارهم ودون 
الرجوع الى االجراءات الرسمية 
املتبعة في هذا اخلصوص، ومن 
بني االقسام التي ادخلها العميد 
قسم الورش الذي يقوم بتنظيم 
دورات تدريبية في صناعة اآلالت 

املوسيقية، والسؤال الذي يتبادر 
الى الذهن على الفور: ما عالقة 
املعهد العالي للفنون املوسيقية 
بصناعة اآلالت املوس���يقية؟ 
فطبيعة املعهد االكادميية بعيدة 
كل البعد عن مسائل التصنيع 

وتقنياتها.. الخ.
القسم  البيان ان هذا  وذكر 
غي���ر موجود ف���ي اي معاهد 
العالم سوى في  موسيقى في 
بع���ض اجلامعات املتخصصة 
والت���ي تقع في دول تش���تهر 
بصناعة اآلالت املوسيقية على 

مستوى العالم.

عائشة عبدالرحمن:
 انتظروني في املونودراما قريبًا

استضاف املركز اإلعالمي ملهرجان الكويت املسرحي ال�12 
الفنانة اإلماراتية عائشة عبدالرحمن في مؤمتر صحافي 
للحديث عن مس���يرتها الفنية، وقد أدار املؤمتر الزميل 
مفرح الشمري.  وعبرت الفنانة عائشة عبدالرحمن عن 
سعادتها باملشاركة في املهرجان قائلة ان إدارة املهرجان 
مشكورة لدعوتها، خاصة أنها تعتبر نفسها بنت مهرجان 
الكويت، ووصفت املهرجان بأنه يعتبر انطالقة للشباب، 

حيث يشارك فيه الكثير من الشباب املوهوبني.
أما عن رأيها في حفل االفتتاح فقالت انه جاء بسيطا 

ومعبرا، وقد أعجبها العرض التراثي فيه.
وحول استفادتها من عملها اإلذاعي في التمثيل قالت 
ان جتربتها اإلذاعية بسيطة، لكنها أعطتها اجلرأة على 
مواجهة اجلمهور، كما أهلتها للوقوف على خشبة املسرح، 
حيث كان���ت جتربتها في إذاعة ص���وت العرب إضافة 
وجترب���ة كبيرة خاصة أن عمرها ف���ي ذلك الوقت كان 
صغيرا، وثقافتها اإلذاعية كانت بسيطة، لكنها اكتشفت 

نفسها كممثلة من خالل عملها في اإلذاعة.
وأضافت أنها مقلة في الدراما التلفزيونية بسبب أنها 
حتب الكاراكترات، حتب الشخصيات املركبة، مؤكدة أنها 
كانت مدرسة ش���ريرة في مسلسل »أبلة نورة«، الفتة 
إلى أنها جتد نفسها أكثر على خشبة املسرح، وتشارك 
في جميع املهرجانات لتس���تمع إلى املالحظات لتالفيها 
مستقبال. أما عن جتربتها في فيلم »ظل البحر« فقالت 
ان هذا الفيلم هو جتربة شبابية، تؤدي فيه دور امرأة 
بسيطة توجهها ضغوط نفسية كثيرة، وزوجها مريض 
ف���ي البيت وهي تخرج لبيع اآليس كرمي لتصرف على 
البيت، مش���يرة الى أن فريق العم���ل أوروبي والفيلم 
س���يعرض في دول كثيرة في العالم، ما يعتبر فرصة 

كبيرة لها.
وأش���ارت إلى أنها تهوى االرجتال واطالق اإلفيهات 
ولذل���ك تقوم بتنبيه طاقم العمل عما تنوي عمله حتى 

ال يتفاجأوا.
وح���ول تعاملها الدائم مع جابر مغموش قالت انهما 
من نف���س املنطقة وهناك جتانس فن���ي كبير بينهما، 
الفتة إلى أن هناك العديد من األعمال الكويتية معروضة 
عليها لكنها لن تعلن عنها حتى يتم االتفاق. وأضافت 
أنها تكتب الشعر ولها أغنيتان غناهما الفنان القطري 
علي عبد الستار، كما أن لديها فكرة مسرحية ستتحول 
إلى نص مسرحي قريبا، معلنة أنها حاليا ترتب ألعمال 

مونودراما.

الفنانة اإلماراتية عائشة عبدالرحمن مع الزميل مفرح الشمري

بالل عبداهلل
الذي ال يعرفه أحد

اإلعالمي بالل عبداهلل  د.سيد اسماعيل

خطاب الراحل زكي طليمات إلى املعهد العالي للفنون املسرحية بالقاهرة

كم كانت سعادتي عندما توقعت رؤية بالل عبداهلل 
بالل عند تكرميه في مهرجان الكويت املسرحي الثاني 

العاشر لهذا العام 2011، وكم كانت فرحتي عندما توقعت 
أن أصافحه، وكنت أنوي أن أشد عليه في السالم وأهمس 

في أذنه قائال: سأفجر مفاجأة اآلن عند تكرميك ولكن 
السعادة ذهبت، والفرحة انطفأت، عندما وجدت ابنه يصعد 

على خشبة املسرح نيابة عنه يتسلم ميدالية التكرمي، 
وشهادة التقدير! وعندما سألت: أين هو بالل عبداهلل؟ قالوا 

»مريض«! فمن ضمن الوثائق اخلاصة باملسرح الكويتي - 
التي أحتفظ بها - وما أكثرها، وجدت خطابا رسميا من زكي 
طليمات إلى حمد الرجيب وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل مؤرخا في 1964/8/25، بخصوص استقدام بعض 
األساتذة من مصر للعمل في »مركز الدراسات املسرحية« 

في الكويت، وفي نهاية اخلطاب وجدت سؤاال ال عالقة 
له مبضمون اخلطاب، يسأل فيه طليمات حمد الرجيب 

قائال: »هل أنتم موافقون على اتخاذ ما يلزم نحو إحلاق 
الطالب الكويتي »بالل عبداهلل بالل« باملعهد العالي للفنون 
املسرحية بالقاهرة؟« هذه العبارة قرأتها في هذا اخلطاب 

منذ عام 1999، عندما كتبت كتابي »تاريخ املعهد املسرحي 
بدولة الكويت«، ولم أكن أعلم من هو هذا الطالب؟ بل سألت 

عنه وقتئذ، فلم أجد إجابة شافية! وعندما بدأت التحضير 
لكتابي عن »وثاق املسرح الكويتي« - الذي لم ير النور، 
ولن يراه - وجدت ضمن وثائقي إجابة لسؤال طليمات، 

وجدت اإلجابة في مذكرة رسمية من ست صفحات، أرسلها 
طليمات إلى حمد الرجيب يوم 1964/9/21، حتت عنوان 

»بيان باملهام الفنية التي أجنزت بالقاهرة«، ومن هذه املهام 
»إعداد الطالب »بالل عبداهلل بالل« لاللتحاق »باملعهد العالي 

للفنون املسرحية« بالقاهرة.  وفي نهاية املذكرة، فسر 
طليمات هذه األمر، قائال حتت عنوان »»كويتي في املعهد 

العالي للفنون املسرحية بالقاهرة«: وهو بالل عبداهلل بالل.. 
الذي حصل هذا العام على شهادة إمتام الدراسة الثانوية 

من مدرسة كيفان.


