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فنـوناخلميس ٤ فبراير ٢٠٢١

سليمان املال: ال أقبل التعدي على أحلاني..
و«يا نبع الوفى الصافي» متصدرة في املناسبات الوطنية

محمد املنصور يبدأ تصوير «الناموس»
ويتابع مشاوراته إلقامة «هال وود» السينمائية

عبداحلميد اخلطيب

أكد امللحن القدير سليمان املال أن 
جائحة كورونا حملت عدة وجوه 
منهــا «الزيــن» وأيضا «الشــني»، 
وقال: اجلائحة «زينة» ألنها قللت 
مــن إهدار املــال، فالواحد يتســلم 
الراتب وال يصرفه ألن احملالت كانت 
قافلة فترة طويلة، و«شينة» ألنها 
حبستنا داخل البيت، فالوباء يخرع، 
واالحصاءات مخيفة، وكلنا يجب 
أن نحرص على أنفسنا وعائالتنا 
ومجتمعنا، مشــيرا الى انه حصل 
على اللقــاح، وأردف: كنت مترددا 
على هذه اخلطوة من انتشار بعض 
الكالم حول جدوى اللقاح، لكنني 
سجلت على موقع وزارة الصحة ومت 
حتديــد موعد وذهبت وأخذت أول 
جرعة منذ عشرة أيام، وما أبهرني 
هو النظام الشــديد فــي اخلطوط 
األمامية التي تخدم الوطن واملواطن 

بكل حب وإخالص.
وعن احتفاالت األعياد الوطنية 
وأهميــة تواجــد الفنــان فــي هذه 
املناســبات، قــال: كل فنــان يكون 
مســتعدا ألداء واجبه جتــاه بلده 
في مثل هذه املناســبات الوطنية، 
مشيرا الى أن لديه مجموعة أحلان 
مختلفة يتم بثها في عيدي الوطني 
الكويت  والتحرير، تتغنــى بحب 
والوالء للوطن ولصاحب الســمو 
األمير وولي عهده األمني، الفتا الى 
أن أغنية «يا نبع الوفى الصافي» من 
كلمات الشاعر ساهر والتي قدمت 
في عام ١٩٨٥ ومازالت متصدرة في 
املناسبات الوطنية ألنها متس عاطفة 

كل من يسمعها.
من جانب آخر، لم يخف املال رفضه 
التام املساس بأحلانه، موضحا: ال 

مفرح الشمري

 للمرة الثالثة على التوالي، 
يتعاون الفنــان القدير محمد 
املنصــور مع املنتــج عبداهللا 
بوشــهري من خالل مسلسل 
الــذي انطلــق  «النامــوس» 
تصويــره قبل أيام وذلك بعد 
النجاحــات التــي حققها معه 
من خالل مسلسلي «الديرفة» 
و«محمــد علــي رود» اللــذان 
عرضا في املوسمني الرمضانيني 
السابقني وحققتا نسبة عالية 
من املشاهدة محليا وخليجيا.

املسلسل اجلديد من تأليف 
محمد أنور محمد وإخراج جاسم 
املهنا ويشارك فيه نخبة كبيرة 
من الفنانني، وتدور أحداثه في 
أجــواء تراثية من خالل فكرة 
يتم التطرق اليها للمرة األولى 
في األعمال الدرامية الكويتية.
فــي الوقــت نفســه يتابع 
الفنان القدير محمد املنصور 
مشاوراته مع عدد من املنتجني 

أتقبــل أن ميس احــد أحلاني، فأنا 
عندما أقوم بعمل اجلملة اللحنية 
أترجم كالم الشاعر سواء كان كالما 
حزينا أو فيه فرحة وتفاؤل، وهذا 
ال ينفي أنني أتناقش مع الشعراء 
حتى يكون اخلط املوسيقي مناسبا 
التعدي  لكلماتهم، ولكنني أرفض 
على أحلاني إال عندما أكون مقتنعا 
بذلك، متطرقا، أثناء استضافته في 
برنامج «ليالي الكويت»، الى سبب 
اســتمرار أغنيات املاضي اجلميل 
حتى اآلن واحتفاظها برونقها بعكس 
أغنيات اليوم التي يختفي بعضها 
سريعا، حيث قال: في الثمانينيات 
كان امللحنون والشعراء واملطربون 
يتنافسون كل في مجاله وكأنهم في 
حلبة، واملطرب كان رابحا ألنه يخرج 
بنتيجة جميلة، بجانب دعم شركات 
اإلنتــاج والتي كانــت هي األخرى 
تتنافس لتقــدمي األفضل، كل ذلك 
خدم األغنية الكويتية، أما اآلن فال 
توجد شركات إنتاج ومجهود املطرب 
يكون فقط في أغنية «ســينغل»، 
مســتدركا: نحن باإلمكان ان نقدم 
للمطربني الشــباب اللحــن لكنهم 
يحتاجــون الى الظهور في اإلذاعة 
والتلفزيــون وهــذا األمــر توقف، 
فيضطــرون لطــرح أعمالهم على 
«السوشيال ميديا» و«اليوتيوب» 

للوصول الى اجلمهور.
وحــول تعاونه مع جنوم عرب 
مثل أنغام ونادية مصطفى وسميرة 
سعيد وطالل مداح، قال الفنان القدير 
املال: نحن امتداد لألغنية الكويتية 
الى اخلارج، وتعاوني مع مطربني 
عــرب معروفــني يؤكــد أن الفنان 
الكويتــي ميثل بلده أفضل متثيل، 
مشددا على أن االجتهاد واجب على 

كل فنان يريد أن يحقق طموحه.

والفنانني واملسؤولني لبلورة 
فكــرة إقامــة مدينــة إعالمية 
وفنيــة لإلنتــاج الســينمائي 
واإلعالمــي  والتلفزيونــي 
يطلق عليها اســم «هال وود» 
لتكون متخصصة في اإلنتاج 
الســينمائي الكويتــي بالذات 
ولتكــون مســتقبال ـ كما قال 
لـ«األنبــاء» ـ مثــل هوليوود 
في أميركا وبوليوود في الهند 
ومدينة اإلنتــاج اإلعالمي في 
مصــر، وذلــك لتحقيق هدف 
سينمائي بدأه الفنان املخرج 
القدير خالد الصديق عام ١٩٧٣ 
بالفيلــم الكويتي الرائد «بس 
يا بحــر» الذي حقق جناحات 
فنية ســينمائية عربية وفي 
عــدة مهرجانــات ســينمائية 
عربية وعاملية، والتزال شهرة 
فيلــم «بــس يا بحــر» تتردد 
فــي املناســبات واملهرجانات 
الســينمائية، وفــي التاريــخ 
الســينمائي املرتبط بالسيرة 

والتاريخ الفني للكويت.

قال إنه يتناقش مع الشعراء حتى يكون اخلط املوسيقي مناسباً لكلماتهم

نحن امتداد لألغنية الكويتية إلى اخلارج وتعاوني 
مع مطربني عرب يؤكد أننا منثل بلدنا أفضل متثيل
حصلت على لقاح «كورونا» وأبهرني النظام الشديد 

في اخلطوط األمامية التي تخدم الوطن واملواطن 

«للسالم وطن».. جديد التلفزيون

علي جمعة لـ «األنباء»: مازلت
أرفض مبدأ «الظهور ملجرد الظهور»

ريا حتتفل ببرنامجها

مفرح الشمري 

مع احلفاظ على االشــتراطات 
واالحتــرازات الصحية، انطلقت 
االحتفــاالت الوطنية هــذا العام 
بالعيد الوطني الـ٦٠ والذكرى الـ٣٠ 
للتحرير مطلع الشهر اجلاري حتت 
شعار «للسالم وطن» والتي دشنت 
باحلملة الشــعبية «نرفع علمنا 
ونفتخر» والتي كانت مبنزلة دعوة 
للمواطنــني واملقيمــني لرفع علم 
البالد من أماكن وجودهم تعزيزا 
ملعاني الوالء واالنتماء التي جبل 
عليها أهل الكويت األوفياء، حيث 
تستمر تلك االحتفاالت حتى نهاية 

مارس املقبل.
وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء 
علــى توجيهــات وزيــر اإلعالم 
وزير الدولة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمــن املطيــري ومتابعة 
وكيلــة وزارة اإلعــالم منيــرة 
الهويــدي مت تخصيص برنامج 

تلفزيوني خاص أسبوعي يبث على الهواء 
مباشرة من أبراج الكويت بعنوان «للسالم 
وطن» من إعداد حســني الصيدلي ولولوة 
صفر ومن اخراج د. جابر املروان، ويتصدى 
لتقدميه االعالمي د.محمد الوسمي، وذلك 

إلبراز هذه املناسبة العزيزة علينا جميعا 
وما تصاحبها من فعاليات متنوعة مع بث 
العديد من الفالشــات واالغانــي الوطنية 
واســتضافة عدد من الشــخصيات العامة 
والفنية للحديث عن هذه املناسبة العزيزة 

على قلوب اهل الكويت.

أحمد الفضلي

يســتعد الفنــان علي جمعة 
للعودة مــن جديد إلــى الدراما 
الرمضانيــة بعد توقــف لفترة 
ليســت بالطويلة عن املشاركة 
في السباق الرمضاني الدرامي، 
حيــث كانت آخر مشــاركته من 
خالل املسلسل الدرامي االجتماعي 
«بياعــة النخــي» الــذي جمعه 
بالفنانة القديرة حياة الفهد وعدد 
كبير من جنوم الدراما الكويتية 
واخلليجية، حيث يعتكف حاليا 
على قراءة نص فني أبدى رغبته 

في املوافقة عليه.
من جانبه، برر جمعة أسباب 

ابتعاده مؤخرا عن املشــاركة في األعمال 
الفنية إلى عدم وجود نص جيد يستقطبه 
من جديد إلى الدراما الرمضانية، موضحا 
أنه قد يعود هذا العام من خالل مسلسل 

درامي يقوم حاليا بقراءة نصه. 
وكشــف جمعــة مــن خــالل تصريح 
لـ«األنبــاء»، عن أنه متــى ما وجد النص 
اجليد لن يتردد في الظهور على جمهوره 

خصوصا انه يعشــق الدراما والكوميديا 
الفنيــة، ويســعى دائما إلــى التواجد في 
األعمــال املتميزة، مؤكدا أنه طوال الفترة 
املاضية لم يجد النص اجليد الذي يستحق 
العودة من خالله إلى الشاشة، األمر الذي 
دفعــه إلى االبتعــاد احترامــا جلمهوره، 
خصوصــا انــه ال يؤمن مببــدأ «الظهور 

ملجرد الظهور».

القاهرة - خلود أبواملجد

احتفلت اإلعالمية ريا أبي راشد باملوسم 
 «Scoop With Raya» العاشر من برنامجها
بطريقة مميزة كشــفت عــن موهبتها في 

التمثيل والتقليد.
ونشــرت ريــا عبــر حســابها علــى 
«إنستغرام» مجموعة مقاطع ڤيديو قلدت 
فيها عددا من النجوم الذين برزوا في أفالم 
حققت جناحا جماهيريا، وسألت املتابعني 

أي الشخصيات يفضلون.
 Scoop With» ومن املعروف أن برنامج
Raya» يحقق متابعة واسعة، ومتكنت ريا 
خالله مــن محاورة كبار النجوم العامليني 
إلى جانب مشــاركتها في تقــدمي عدد من 

برامج الهواة الفنية.

عبرت الفنانة هيفــاء وهبي عن غضبها 
الشــديد بســبب تعليق وجهته إليها إحدى 
املتابعات، وأعادت نشر التعليق عبر خاصية 
القصص املصورة «ستوريز» على حسابها 
اخلاص على «إنستغرام»، وجاء فيه: «غيروا 
العنــوان مــن األولى في جمــال العيون إلى 
األولى في الفحشاء والدعارة، يا ريت راحت 

بانفجار بيروت ونخلص منها».
وهو ما دفع الفنانة إلى الرد بقسوة، حيث 
كتبت: «التعليقات املبرمجة والوحشية حتت 
صورنا وڤيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي 
إذا دلــت على شــيء فهــو أن أصحابها ناس 

ثقتهم بنفســهم صفر». وأضافت: «الزم كل 
دولــة متنع أي ابن حرام انــه يفتح صفحة 
ملجرد شتم الناس بوحشية قذرة، والزم يتنفذ 
بحقهم أحكام قانونية ألن ما يحصل جرائم 
إنســانية يجب أن يعاقب عليهــا القانون». 
وتابعت: «لألسف أغلبها تعليقات من بنات، 
خلينــي أنصحك يا حاقــدة، الرجل عمره ما 
يهتم بوحدة ملا يعرف إنها طول اليوم بتشتم 
غيرها بسبب الغيرة ألنه بكل بساطة نصف 
جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني 
احترامها لذاتها وللغير، واألنثى احلقيقية هي 

من تدعم املرأة وليس العكس».

مع بدء انطالق احتفاالتنا الوطنية

د. محمد الوسمي

جومانة مراد: افتعلت األزمات 
حتى ال أحمل لقب ُمطلقة!

دمشق - هدى العبود

كشــفت الفنانة جومانة مراد عن 
كواليس التعارف على زوجها، مؤكدة 
أنهــا التقته مصادفة في الطائرة ولم 
يعــرف هويتها، وأشــارت إلــى أنها 
افتعلت األزمات معه في فترة اخلطوبة 
للتأكد من أنه لن يســارع في طالقها 
بعد أول أزمة في الزواج، ألنها ال ترغب 

في حمل لقب مطلقة.
وتابعت مراد، خالل استضافتها مع 
املذيع أحمد الهواري على قناة النهار: 
«أنا ست هادئة وبدلع جوزي، لكنني 
تعمدت أفتعل معه مشاكل خالل فترة 
خطبتنا كي أعرفه على حقيقته، وكنت 
عايزة أشــوف آخره فــني ألنني كنت 
عايزة راجل أكمل معاه حياتي، أعيش 
معاه العمر كله، مكنتش عايزة أجتوز 
وأتطلق، وكنت عايزاه يعرفني على 
حقيقتي وأعرفه على حقيقته، ألن داميا 
الناس في اخلطوبة بتمثل على بعض 
ومبتبقاش على حقيقتهم، واحلمد هللا 
كان أكثر هدية ربنا ادهالي، وده خالنا 
بعد اجلواز عمرنا مــا اتخانقنا ألننا 

فهمنا بعض على حقيقتنا».
وحول توقفها عن التمثيل ٧ أعوام 

لرعاية أسرتها، قالت: «كانت خطوة 
مهمة لتأسيس أســرة ورعاية ابني، 
بحب التمثيل طبعا وبحب مهنتي، بس 
الزواج والبيــت في الفترة دي كانت 
خطوة مهمة، مؤكدة أن عودتها للتمثيل 
من خالل مسلسل «خيانة عهد» كانت 
محــل توتر وقلــق منها، لكــن ردود 
األفعال على دورها بالعمل أسعدتها 
وعوضتها عن ذلك الغياب الذي كان 
سببه رعاية ابنها، وتابعت: «الناس 
حبت شخصية شيرين في املسلسل 

وانبســطت منه، وتعاطفوا معاها 
وحبوهــا وصدقوهــا رغم 

إنها شــريرة»، مشيرة 
إلى حبهــا لتقدمي 

ت  لشــخصيا ا
احلقيقية التي 
هي من حلم 
ودم ألنهــا 
تعد حتديا 
حقيقيــا 

للفنان.

هيفاء: األنثى 
احلقيقية هي التي 

تدعم املرأة!

ملشاهدة الڤيديو


