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مشاري املجيبل: «مو مهم چم خذيت فلوس
املهم إني وّصلت الرسالة»

أحمد الفضلي 

«مو مهــم چم خذيــت فلوس أو 
خذيــت وال ال، املهم الرســالة تكون 
وصلت للكل».. بهذه الكلمات أجاب 
الفنــان مشــاري املجيبــل عما تردد 
مؤخرا عن تقاضيه مبالغ مادية نظير 
مشاركته في متثيل رسائل توعوية 
من إنتاج وزارة اإلعالم، حيث قامت 
الوزارة بإنتاجها كرســائل توعوية 
ملكافحة ڤيــروس كورونا في البالد 
بعد انتشــاره مؤخرا بني عدد كبير 

من املواطنني.
وذكر املجيبل من خالل حديثه لـ 
«األنباء» انه لم ولن يهتم مبا يتردد 
بأن الفنانني يتقاضون مبالغ نظير 

رسائل توعوية لتوعية املجتمع ضد 
الڤيروس وكان تركيزه على طريقة 
تنفيذ الدور املناط به في هذه الرسائل 
وتقدميه بالشكل املطلوب ليساهم في 
توعية املجتمع، موضحا ان الرسالة 
التي شــارك بها كانــت موجهة لفئة 
الشباب وهي الفئة األكبر حاليا في 
الكويت وكانت تبني خطورة خروجهم 
املســتمر وغير املبرر مــن منازلهم 
ومخالطتهم لعدة أشخاص، األمر الذي 
قد يتسبب في نقل الڤيروس للمنازل 
وإصابة أمهاتهم وآبائهم او بقية أفراد 
األسرة وهو أمر بالغ اخلطورة، وال 
يعــي خطورته إال من يتســبب من 
الشباب بإصابة أفراد أسرته او فقدان 

أحد منهم ال سمح اهللا. 

ومتنى املجيبل ان يكون قد جنح 
في إيصال الرسالة بالشكل الصحيح 
خصوصا بعد تكليفه من قبل اجلهات 
املعنية بوزارة اإلعالم بتنفيذها، حيث 
لم يتردد في قبول هذا التكليف الذي 
وصفه بالواجب الوطني لبلده العزيز 

الكويت.
وفيمــا يتعلــق بــردود األفعــال 
اخلاصة بأعماله الرمضانية وظهوره 
هذا العام بدور رئيسي في مسلسل 
«جنة هلي» أمام ســندريال الشاشة 
اخلليجيــة الفنانــة القديرة ســعاد 
عبداهللا، ذكر املجيبل ان العمل حصد 
نســبة مشــاهدة كبيرة والعديد من 
ردود األفعال اإليجابية التي تلقيتها 
من خالل حساباتي مبواقع التواصل 

االجتماعي او من أصدقائي، موضحا 
ان ظهوره في عمل الى جانب القديرة 
سعاد عبداهللا وبقية طاقم املسلسل 
يعتبــر جناحــا بحد ذاتــه، وأمتنى 
االستمرار في الظهور بأعمال الكبار، 
حيث سأسعى الى ان اكون عند حسن 
ظن كبار الدراما والكوميديا الكويتية 
لالستمرار في حتقيق النجاح والتميز.

موضحــا ان العام احلالي شــهد 
مشاركته في عدة اعمال تضم جنوم 
الدراما الكويتية واخلليجية، حيث 
شارك في مسلسل «محمد علي رود» 
الذي ضم الكثيــر من النجوم أمثال 
القديرين سعد الفرج ومحمد املنصور 
وهيفاء عادل وجاسم النبهان وغيرهم 

من النجوم.

أكد لـ «األنباء» أن املشاركة في الرسائل التوعوية واجب وطني

.. وفي مسلسل «محمد علي رود» مشاري املجيبل في إحدى رسائله التوعوية التلفزيونية

علي العلي: «دماء بال ثمن» كشفت لي أن هناك 
مجموعة من النخب «حافظة مو فاهمة»!

عبداحلميد اخلطيب

كشــف املخــرج واملمثل 
الكويتي علي العلي عن اهم 
احملطات في بداياته الفنية، 
وقــال: في صيف ٢٠٠١ كنت 
اقرأ إحدى اجلرائد ووجدت 
إعالنا للهيئة العامة للشباب 
ورشــة  عــن  والرياضــة 
مسرحية، وألني أحب املسرح 
اشــتركت فيهــا، وخضعت 
انــا ومجموعــة  للتدريــب 
متميزة مــن الفنانني الذين 
يقودون الساحة الفنية حاليا، 
وذلك حتت إشراف د.حسني 
املسلم، وكان مدربنا املباشر 
الفنان العربــي القدير فايز 
قزق، ونظرا للمستوى املتميز 
الذي ظهرنا به قام الشــيخ 
فهد اجلابــر رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العــام للهيئة 
وقتها وناصــر العيار نائب 
املدير العام، بعمل رحلة لنا 
الى مهرجان القاهرة للمسرح 
التجريبي كمشاهدين فقط، 
وهناك اطلعنا على مســرح 
مختلف ومتنوع، واستفدنا 
من جميع التجارب املسرحية 
التــي حضرناهــا، ومــن ثم 
عدنا الى الكويت ونصحني 
املخرج عبداهللا عبدالرسول 
ان اجتــه إلى اإلخراج، وهذا 
ما حدث، حيــث قدمت عددا 
من األعمال منها مســرحية 
«املركب» التي شاركت بها في 
مهرجان الشباب وحصدت ٥ 

جوائز منها أفضل إخراج.

كبيرا، وايضا مسرحية «كلمة 
السر»، فجميعها اشتغلتها بـ 
«كيف عالي»، مكمال: لقد بدأت 
مسرح الطفل عام ٢٠٠٩ وقد 
أعطاني أجمل هدية وهي ان 
اجلمهور يكبــر مع أعمالي، 
فمــن كان صغيــرا باألمس 

اليوم أصبح شابا.
الــى  العلــي  وتطــرق 
مســرحية «دماء بال ثمن»، 
قائال: كانت هذه املســرحية 
صدمــة بالنســبة لــي على 
النخب بالكويت،  مســتوى 
خصوصا ان اجلميع يعرف 
ان قصتها حقيقية ووقعت 
في بريطانيا، ومتت كتابتها 

كشف لي ان هناك مجموعة 
مــن النخــب «حافظــة مــو 
فاهمــة»، فاالقتبــاس حــق 
مشــروع، وللعلم من حبي 
لها قمت بإنتاجها جماهيريا 
بعد «تكويت» النص بالكامل، 
مضيفــا: «اللــي يقــول ان 
اجلمهور الكويتي بس يبي 
يضحك ما عنده سالفة»، ألن 
التفاعل مع إحداث املسرحية 
كان كبيرا وفاق التوقعات، 
لدرجــة ان عددا من النجوم 
أصر على احلضور ملشاهدتها 
نظرا لسمعتها القوية، كاشفا 
أنه سيعيد إنتاجها مرة أخرى 

قريبا.

ضمن مجموعــة قصصية، 
حتولت فيما بعد الى شاشة 
السينما، وقدمت ايضا على 
مسارح لندن، وقد تأثرت بها 
جدا، وأحببت ان أسقطها على 
واقــع الفســاد فــي الكويت 
بطريقــة جديــدة، لكننــي 
فوجئت عندما عرضتها في 
مهرجان «اخلرافي» املسرحي 
بكم مــن النخب يقولون لي 
«انــت حرامــي»، رغــم اننا 
حصدنا ٧ جوائز ليس منها 

أفضل إخراج.
وأردف املخرج علي العلي، 
في حوار «اليف» مع الفنان 
عصــام الكاظمي: هذا العمل 

أكد أن االقتباس حق مشروع.. واملسرحية حصدت ٧ جوائز

الهام الفضالة وصمود في «مصنع الكاكاو»

مشهد من مسرحية «دماء بال ثمن» مسرحية «كلمة السر شرارة»

املخرج علي العلي

وحتدث العلي عن مسرح 
الطفــل، قائــال: كل جتربــة 
أقدمهــا في مســرح األطفال 
هي فيلم رعب بالنسبة لي، 
ألن الطفل حساس جدا ويجب 
ان أراعي مشــاعره وخياله 
وعقله، مؤكدا انه يحب جميع 
مسرحياته اخلاصة بالصغار، 
لكــن األقــرب اليــه «ليلــى 
والذيبني» والتي مزج خاللها 
بني احلوار والغناء وظهرت 
بشكل جاذب، مستدركا: أحب 
ايضا «قلعة الســاحر» التي 
صنفــت بأنها حتفز مواهب 
الطفــل، بجانــب «مصنــع 
الكاكاو» والتي تركت صدى 

مسرح الطفل فيلم رعب بالنسبة لي.. واشتغلت جميع مسرحياتي فيه بـ «كيف عالي»

جنهز لسناء أعماًال جديدة منها «دويتو» نسائي

«ركبة» علي املعتوق اليسرى.. بخير
مفرح الشمري

املعتوق  القدير علي  الشــاعر  أجرى 
عملية جراحية لركبته اليســرى في أحد 
املستشفيات اخلاصة وتكللت بالنجاح وهو 
حاليا في منزله بعد ان ســمح له الطاقم 

الطبي مبغادرة املستشفى.
«األنباء» هاتفت الشــاعر القدير علي 
املعتوق لالطمئنان على صحته فقال: «أنا 
احلمد هللا بخير وصحــة وعافية بعد أن 
انتهت آالم ركبتي اليسرى بفصل اهللا ثم 
بفضل الطاقم الطبي الذين اجروا العملية 
واحلمد هللا جنحت العملية وأنا حاليا في 
البيت متبع نصائح األطباء الذين لم يقصروا 

معي بشيء».
وشكر املعتوق «األنباء» على تواصلها 
الدائم مع الفنانني في الســراء والضراء، 
التقدم والنجــاح واالزدهار،  لها  متمنيا 
واصال شكره لكل من سأل عنه في وعكته 
الصحية، سائال املولى عز وجل ان يبعد 

عنهم كل مكروه.
يذكر أن الشاعر القدير علي املعتوق تبث 
له أغنية «احنا لها» عبر قنوات تلفزيون 

الكويت يثمن فيها دور الصفوف األمامية 
من أبناء الكويت ملواجهة جائحة كورونا 
واألغنيــة من غناء املطــرب عبدالهادي 
احلمادي وأحلــان وتوزيع وديع البدور 

ومن إخراج طالل العنزي.

أحلان املسيليم تعانق صوت
سناء سعيد بـ «صباح الورد»

أحمد احلريبي.. «أنا لك» !

ياسر العيلة 

 «صباح الــورد» أغنيــة خليجية جديدة 
ملطربة مصرية شابة تقيم بالكويت اسمها سناء 
سعيد، اكتشفها وراهن عليها املوزع املوسيقي 
حســام حمدي، مقيم بالكويت، واألغنية من 
كلمات الشاعر الغنائي الكبير أحمد الشرقاوي 
وأحلان املتميز ضاري املسيليم، والذي حدثنا 
عن هذا التعــاون قائال: عندمــا تعرفنا على 
سناء عن طريق املوزع حسام حمدي وسمعنا 
صوتها اقترحنــا عليه ان جنربها في الغناء 
اخلليجي، خاصة انها متتلك مساحات صوتية 
كبيرة واحساسا عاليا ينبئ عن قدوم مطربة 

واعدة ملا متلكه من إمكانات فنية.
واضاف املسيليم: مت تنفيذ «صباح الورد» 
في وقت قياســي، ثالثة ايام فقط، من خالل 
فكرة جميلة للشاعر احمد الشرقاوي، واألغنية 
شــديدة الرومانسية ومناســبة لكل احملبني 
في األجواء الصباحية. وتابع: بخالف اغنية 

«صبــاح الورد» بدأنا جتهيــز أكثر من عمل 
جديد للمطربة سناء، منها دويتو مع مطربة 
اخرى جار اختيارهــا، والدويتو من احلاني 
وكلمات احمد الشرقاوي وتوزيع حسام حمدي 
أيضا، باإلضافــة الى حرصنا على اختيارها 
لغناء املقدمات الغنائية لعدد من املسلسالت 
اخلليجية الفترة املقبلة، وكذلك عدد من االغاني 

الوطنية.
اجلدير بالذكــر ان اغنية «صباح الورد» 

تقول كلماتها:

يا صباح الورد يا كل دنيتي
ما بعد ضحكة عيونك شمس ونور

أشرب الفنجان وحبك نكهتي
يا مزاج الروح ف غياب وحضور

ما بي أتكلم وشوف بنظرتي
كم قصيده وكم كالم وكم شعور

في صباحاتك تندت وردتي
صرت اشوف الكون بستان وعطور

أصدر الفنان أحمد احلريبي أغنية 
جديدة بعنوان «أنا لك» كلمات ساهر، 
ومن أحلان نواف اجلاسر، وحققت 
األغنية نســبة متابعــات الفتة في 
وسائل التواصل االجتماعي، واتسمت 
بلحن رومانسي وكلمات معبرة وأداء 
جميل من الفنان احلريبي الذي أعادته 

هذه األغنية إلى جمهوره مجددا.
وتقول كلماتها: «انا لك ماني لغيرك 
وال لي دنيا غير دنياك.. وال حب غير 
حبك وال أحالم غير وياك.. ولو عني 
تغيب تغيب اشوفك باخليال والقاك.. 
مالكي حبي إحساســي حياتي عمري 
تاج راسي.. احبك لو تكون جاسي ولو 
قربك يصير اشواك.. ولو عني تغيب 
تغيب اشوفك باخليال والقاك.. يا صوتي 
وضحكتي وهمسي يا حاضر دنيتي 
وامســي.. انا انسى معاك نفسي لكن 
مستحيل انساك.. ولو عني تغيب تغيب 

اشوفك باخليال والقاك».

اكتشفها حمدي وكلمات الشرقاوي قدمتها للجمهور

املطربة سناء سعيد امللحن ضاري املسيليم

املوزع املوسيقي حسام حمدي الشاعر احمد الشرقاوي

ملشاهدة الڤيديو


