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الدويش: الكويت 
حترص على تكرمي 

الرواد واملبدعني 
من املثقفني 

والفنانني 

رغم جهود املسؤولني في تطويره شكالً ومضموناً

تلفزيون الكويت »مخامط على الهوا« و»مشمش«.. معقولة!

مبنى وزارة اإلعالم

مفرح الشمري
@Mefrehs

رغ��م اجلهود املبذولة من مس��ؤولي تلفزيون 
الكويت لتطوير شاش��تهم منذ عدة سنوات حتى 
يظل منافس��ا قويا للمحط��ات اخلليجية والعربية 
اخلاص��ة واحلكومية، إال أن بع��ض مذيعيه الذين 
يتصدون لبرامجه احليوية واملهمة التي تبث على 
الهواء غير مبالني بتلك اجلهود اجلبارة، ويضربون 
بها ع��رض احلائط دون أدنى مس��ؤولية، وكأنهم 
ليس��وا أبناء هذا اجلهاز الرسمي، حتى يحافظون 

على إجنازات تلفزيونهم الذي كان له الفضل على 
العديد من فنانينا الكبار الذين حققوا شهرة كبيرة 

في الوطن العربي من خالله.
»شصاير في تلفزيون الكويت؟«.. فبعد »سالفة 
املخامط على الهوا« بني مذيعاته في برنامج »صباح 
اخلير يا كويت« الرس��مي، ظهرت للعلن »س��الفة 
مش��مش« دون أدنى احترام للمشاهد في برنامج 
»مساء اخلير يا كويت« الرسمي أيضا، والذي ينقل 

للمشاهد األنشطة التي تقام في البالد!
وزارة اإلعالم تقيم دورات للمذيعني بشكل دوري 
ليتعلموا فيها أصول املهنة حتى يكونوا على قدر 

املسؤولية ألنهم يعتبرون واجهة لإلعالم الكويتي 
الذي له بصمات واضحة ويشار إليه بالبنان، ولكن 
بعض املذيعني »يستخفون« أمام كاميرات برامجهم 
فيطلقون العنان أللس��نتهم تقول ما تش��اء دون 
حسيب وال رقيب، ألنهم »ميونون« على من معهم 
ف��ي البرنامج ويعتقدون أن مثل هذه االنطالقة ما 
هي إال هدف يصلون به لقلوب املشاهدين، متناسني 
انهم على شاشة رس��مية و»محسوب« عليهم أي 
كلم��ة يقولونها دون وعي، ألن ذل��ك يعتبر هدما 
للجهود التي يبذلها مسؤولوهم لالرتقاء ببرامجهم 

التلفزيونية شكال ومضمونا!

املطلوب من املسؤولني في التلفزيون أال يكتفوا 
بتوقيف من تسببوا في ذلك فقط، وإمنا أن يضربوا 
بيد م��ن حديد كل من »يس��تعرض« عضالته في 
التقدمي من اجلنس��ني مهما كان��ت جنوميتهم في 
الفترة املقبلة حت��ى يكونوا عبرة لزمالئهم وحتى 
يحترموا املشاهدين ويحترموا جهود مسؤوليهم 
لتطوير التلفزيون الرسمي للدولة ليبقى في منافسة 
التلفزيونات الرسمية واخلاصة، خصوصا ونحن 
مقبلون على ش��هر رمضان املب��ارك، ألن حدوث 
مثل هذه األمور على الهواء مرفوضة ألنها بصريح 

العبارة »سخافة«..ارحمونا!

خالل حفل تكرمي الفنانني واإلعالميني الرواد في »عبدالعزيز حسني« برعاية الدويش

القنة يفوز باجلائزة األولى 
ملسابقة حسن العلي للتأليف املسرحي األولى

كل من الفنانني محمد املنيع، 
محم���د جاب���ر، عبدالعزيز 
احلداد، هدى حمادة، عبداهلل 
عبدالرسول، رضا علي حسني، 
باسمة حمادة، عبداهلل غلوم، 
هيفاء عادل، عبداملجيد قاسم، 
سعود املس���عود، عبداإلمام 
عبداهلل، أحمد مساعد، جمال 
الردهان، عبداحملسن اخللفان، 
د.صالح حم���دان والزمالء 
اإلعالميني في الصحف احمللية، 
حي���ث مت تكرميهم من قبل 
الدويش  راعي احلفل د.بدر 
والفن���ان محم���د اخلضر، 
ورجل األعمال محمد طاهر 
البغلي، ود.مصطفى بهبهاني، 
ود.عثم���ان عبداملعطي، الى 
جانب تك���رمي أعضاء جلنة 
حتكيم اجلائزة واملكون من 
الرئيس د.أس���امة املسباح، 
نائب الرئيس د.ياس���ني طه 
اإلبراهي���م، وعضوي���ة كل 
من د.أنط���ون بارا، د.خالدة 
اخلضر، د.حس���ني الشطي، 
جاس���م اخلض���ر، والزميل 
عماد جمعة، حيث مت إعالن 
الفائزين وتكرميهم بتقدمي 
ش���هادات التقدير واجلوائز 
لهم، حيث فاز باجلائزة األولى 
د.نادر القنة من فلس���طني، 
حصل على اجلائزة األولى 
عن ن���ص مس���رحية »قف 
للتفتي���ش«، وحصل على 
اجلائ���زة الثاني���ة مناصفة 
املسكيني الصغير من املغرب 
عن نص مسرحية »البحث عن 
شهرزاد«، وإبراهيم احلسيني 
من مصر عن نص مسرحية 
»جنة احلشاشني«، وذهبت 
اجلائزة الثالثة مناصفة أيضا 
بني د.أحم���د نبيل من مصر 
عن نص مسرحية »الظاهر 
بيبرس«، وعبدالرزاق علي 
بهبهاني عن نص مسرحية 

»فيال في حي الصعاليك«.
أما اجلائزة الرابعة ففازت 
بها فجر صباح خضير عن 
نص مس���رحية »ملك غابة 
األفراح« م���ن الكويت، فيما 
نال اجلائزة اخلامسة حنان 
عبدالق���ادر م���ن مصر عن 
نص مسرحية »كيف نلون 
كلمة حرب«، وفاز باجلائزة 
السابعة حنان سليمان من 
مصر عن نص مسرحية »أنتو 
غير«، ونال اجلائزة السابعة 
أس���امة حامد الفرماوي من 
الكويت عن نص مسرحية 

»بالعربي الفظيع«.
 وف���ي اخلت���ام، ق���ام 
الفنان  مؤس���س اجلائ���زة 
محمد اخلضر بتكرمي كل من 
د.بدر الدويش ومحمد طاهر 
البغلي ود.مصطفى بهبهاني 
ود.عثم���ان عبداملعطي على 

جهودهم في هذه اجلائزة.

الذين كانت لهم الريادة في 
املسرح.

وارجتل ضي���ف احلفل 
د.عثم���ان عبداملعط���ي من 
جمهورية مصر العربية كلمته 
قائال: »لم أشعر بالغربة في 
الكويت طوال السنوات التي 
قضيتها مع زوجتي د.مديحة 
إبراهيم، فالكويت بلد املبدعني 
والرواد في التواصل والعطاء، 
وأقدم حتي���ة للفنان الرائد 
محمد اخلضر بإحياء ذكرى 
الفنان الراحل د.حسن يعقوب 
العل���ي، الذي كان أول عميد 
كويتي يتولى عمادة املعهد 
العالي للفنون املسرحية خالل 
فترة وج���ودي معه، حيث 
قضيت معه ذكريات جميلة 

التزال راسخة بالذاكرة«.
ث���م ش���كرت زوجت���ه 
د.مديحة إبراهيم في كلمتها 
مؤسس اجلائزة الفنان محمد 
اخلضر لهذه الدعوة الكرمية، 
أنها عاشت أجمل  إلى  الفتة 
عشر س���نوات بحياتها في 

الكويت.
وبعد ذلك مت عرض فيلم 
وثائقي ع���ن األديب الراحل 
د.حسن يعقوب العلي »أول 
عميد كويتي للمعهد العالي 
للفنون املسرحية« تضمن 
الكثي���ر من اإلض���اءات عن 
مسيرته الطويلة وبصماته 
املسرحية في مراحل متعددة 
م���ن العطاء ممث���ال ومؤلفا 
مس���رحيا وكاتبا قصصيا، 
وتخللته كلمات من الفنانني 
س���عد الفرج، محمد املنيع، 
عبدالعزيز الس���ريع، حياة 
الفهد، فردوس عبداحلميد، 
القن���ة، محب���وب  د.ن���ادر 

العبداهلل، محمد جابر.
بعدها انطلقت مراس���م 
تكرمي كوكبة من املبدعني من 
رواد الفن واإلعالم الكويتي 
بينهم عبداحلسني عبدالرضا، 
الفهد،  سعاد عبداهلل، حياة 
س���عد الفرج، مرمي الصالح 
وآخرون، وحضر في التكرمي 

مهم���ة، الفت���ا إل���ى أن هذه 
اجلائزة داعمة للفن. 

من جهت���ه، ألقى الزميل 
د.انطوان بارا كلمة مؤسس 
اجلائزة الفنان محمد اخلضر 
باإلنابة، قائال: ان هذه اجلائزة 
س���نة حميدة عودتنا عليها 
الثقافية في كل  مؤسساتنا 
مناسبة استذكارا لبصمات 
الرواد، ودفعة لزيادة العطاء 
للمبدعني، مبين���ا أن تكرار 
مثل تلك اللقاءات ومشاركة 
القطاعات احلكومية واخلاصة 
املختلفة يعتبر تش���جيعا 

لألجيال الصاعدة.
وأضاف ب���ارا أن جائزة 
الراح���ل العلي تع���د ثمرة 
مبادرة فردية، متمنيا أن حتذو 
حذوها اجلهات املؤسس���ات 
املعنية بالثقاف���ة والفنون 
احتفاء باملبدع���ني، وإحياء 
لذكراه���م وبصماته���م بعد 
رحيلهم، وتكرميا لعطائهم 
ورسالة للجيل احلالي، وأن 
تك���ون اجلائزة فاحتة خير 
في ه���ذا التوجه إلى مكامن 
اإلبداع، مثمنا الرعاية الكرمية 
من د.بدر فيصل الدويش، إلى 
جانب إبراهيم طاهر البغلي، 
د.مصطفى بهبهاني، مؤكدا 
أن هذه االحتفالية أسس���ت 
لالحتفاء بأحد الكتاب املبدعني 

مفرح الشمري
@Mefrehs

في مبادرة جميلة من قبل 
الفنان القدير محمد اخلضر، 
انطلقت مس���اء أمس األول 
الدورة األولى جلائزة األديب 
الراحل د.حسن يعقوب العلي 
على خشبة مسرح عبدالعزيز 
حس���ني في منطقة مشرف، 
وذلك حتت رعاية وحضور 
العام املساعد لقطاع  األمني 
الفنون في املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب د.بدر 
فيصل الدوي���ش، باإلضافة 
الى حضور مؤسس اجلائزة 
رئيس اللجنة العليا الفنان 
محمد اخلض���ر، ونخبة من 
الفنانني واالعالميني الرواد، 
وتصدى لتقدمي فقرات احلفل 
اإلعالم���ي الزمي���ل منصور 

الهاجري.
وحتدث راعي احلفل د.بدر 
الدويش، مبينا حرص الكويت 
على إقامة أمس���يات الوفاء 
الثقافية للرواد واملبدعني من 
املثقفني والفنانني بتوجيهات 
من وزير اإلعالم وزير الدولة 
الش���باب الشيخ  لش���ؤون 
إلى  س���لمان احلمود، الفتا 
أن جائزة الراحل د.حس���ن 
يعقوب العلي تعتبر مبادرة 
كرمية لالحتفاء باملتميزين 
من أبناء الكويت الذين أثروا 
احلركة الفنية والثقافية على 
مدى سنوات طويلة، مشيدا 
بأخالقه الرفيعة بجهود الفنان 
محمد اخلضر والقائمني على 

اجلائزة.
ومن ثم حتدث عبداحملسن 
البغلي، في كلمة نيابة عن 
رجل األعم���ال محمد طاهر 
البغل���ي، ع���ن املس���اهمة 
واملشاركة في هذه اجلائزة 
التي تخلد شخصية كويتية 
فنية ثرية، مس���تذكرا فيها 
عطاءها الطويل في األعمال 
الفنية واملسرحية والثقافية 
خالل مس���يرة أحدثت نقلة 

.. والفنان القدير محمد جابر
محمد  الفنان  للجائزة  العليا  اللجنة  ورئيس  الدويش  د.بدر 

اخلضر يكرمان الفائز باجلائزة األولى د.نادر القنة 

تكرمي ل� »األنباء«

ممثل خليجي خايف 
من ردة فعل جمهوره ملا 
ينعرض عمله اليديد النه 

ماخذ دور على قولته 
جريء بعد ان رفض عدد 
من زمالئه جتسيده على 

الشاشة.. 
احلكم بعد املشاهدة!

ممثلة هوايتها احلش 
وتشويه سمعة زمالئها 
في الوسط الفني عند 

املنتحني واملخرجني 
علشان تفوز بحصة 

األسد في أعمالهم 
وبرامجهم التلفزيونية.. 

طاح حظچ!

ممثلة خليجية تبي أوردات 
تصوير مشاهدها في عملها 
الرمضاني اليديد على كيفها 
النها عندها ظروف خاصة 
وما تقدر حتضر كل يوم 

مثل ماتقول بس املنتج 
رافض هالشي.. 

الفنان التزام يالطيبة!

جريءاألسد ظروف

إليسا جلمهورها: »ما تزعلوش«!
حتيي الفنانة إليسا حفل أعياد بيروت 
بعد غياب سنوات عنه لتؤدي فيه أغنية 
»يا ريت« للمرة األولى، وهي من كلمات 
وأحلان صالح الكردي، وتوزيع ناصر 
األسعد. من ناحية ثانية، ستتأخر النجمة 
اللبنانية في إطالق ألبومها اجلديد، حيث 
كش���فت عن موعد طرحه عبر حسابها 

الرس���مي على »تويتر«، وغردت: »أنا 
حاليا أس���جل األغنية اجلديدة، ولكن 
األلبوم سيطرح في س���بتمبر املقبل، 
متزعلوش، هيكون مفاجأة«. واختتمت 
كالمها وهي تطلب من محبيها دعمها، 
والتحلي بالصبر، كي تتمكن من إصدار 

ألبوم يليق مبسيرتها.

تردد أخيرا أن الفنانة مي س����ليم 
قررت عدم ال����زواج مرة أخرى، وأنها 
ستعيش فقط لفنها وابنتها لكونها 
تعيش حالة من االكتئاب، ولكن مي 
قالت: »قرأت هذا الكالم، وأعلم أنني 
مررت بتجربة ط����الق، ولم أوفق 
في جتربتي األولى، ولكن ذلك لن 
مينعني من أن أتزوج عندما أجد 
الشخص املناسب«. وتابعت مي، 
في تصريحات صحافية لها، انها 

فقط تؤجل اخلطوة، ألجل أن تهتم 
وتعتني بابنتها »لي لي«، التي حتتاج 

إليه����ا في ه����ذه املرحلة 
العمرية باإلضافة 
إلى انش����غالها 
بالعدي����د م����ن 
الفنية  األعمال 
س������واء ف����ي 

التمثي�����ل أو 
حتضي���راتها 
أللبوم�ه��������ا 
اجلديد. وعن 

الشخص الذي ال ميكن أن تفكر أن تتزوجه 
تقول مي: »ال أحب الرجل اخلائن وال الذي 
يكذب على زوجته أو حبيبته، وأيضا 
الرجل البخيل، ألن البخيل سيكون أيضا 
بخيال في مشاعره وطباعه قاسية«، 
مؤكدة انها تتمنى أن تلتقي برجل بكل 
معنى الكلمة، يحبها ويقدرها، وجتتمع 
فيه مواصفات الش����خص اجلدع ابن 
البلد الش����هم. أما عن أمنيتها بالعمل 
 مع فن����ان معني، فتق����ول: »أمتنى أن 
تأتيني فرصة الوقوف مع الفنان عادل 
 إم����ام، خاصة أنني ش����اركت مع الفنان 
الكبي����ر نور الش����ريف وأيضا 
محم����ود عبدالعزي����ز 
وحسني فهمي، ولذلك 
أمتن����ى أن يجمعني 
إمام،  عمل بع����ادل 
كما أمتن����ى أيضا 
أن أش����ارك ف����ي 
عمل م����ع أحمد 
عز م����ن جيل 

الشباب«.

مي سليم: أحلم بعادل إمام وأحمد عز

مي سليم

تكرمي الفنانة القديرة هيفاء عادل

الدويش مكرما عبداحملسن اخللفان وصالح حمدان

.. وتكرمي الفنان القدير عبدالعزيز احلداد

تكرمي الفنان القدير عبداهلل غلوم

تكرمي الفنانة باسمة حمادة

.. وتكرمي الفنانة القديرة هدى حمادة

من وعكته الصحية خالل األيام 
القليلة املقبلة. وكان نادر أبو 
الليف قد دخل في أزمة صحية 
شديدة أدت إلى إصابته بغيوبه 
تامة أليام حتى انطلقت شائعات 
عديدة عن وفات����ه إال إنه عاد 
الطبيعية من  ملمارسة حياته 
جديد بعد متاثله للشفاء التام 
واس����تمرارية خضوعه فقط 

جللسات العالج الطبيعي.

هكذا احتفل أبو الليف بشفائه
في أول ظهور له بعد شفائه 
من الوعكة الصحية اخلطيرة 
التي اصيب بها، احتفل املغني 
أبو  ن����ادر  الش����عبي املصري 
الليف بش����فائه برفقة زوجته 
وبعض األصدقاء املقربني بدعوة 
من اخلبير الس����ياحي محمود 

إدريس.
أقيم االحتفال داخل كافيه 
ف����ي منطقة  مت����رو بوليتان 
املهندس����ني باجليزة، بحضور 
النجار، املطرب  املخرج محمد 
الفنان عمرو  عصام كاري����كا، 
عبدالعزيز، املطرب الش����عبي 
حم����دي اجلناين����ي، امل����وزع 
املوسيقي حسن دنيا، املطرب 
س����هيل يزب����ك، حم����دي بدر، 
اإلعالمية نرمني شريف واملذيع 

أحمد الشناوي وغيرهم.
ومن املقرر أن حتتفل نقابة 
املهن املوسيقية املصرية برئاسة 
الفنان هاني شاكر بعودة أبو 
ابو الليف مع احلضورالليف حلياته الفنية وتعافيه 


