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اخلميس ٦ اكتوبر ٢٠٢٢ فنـون

املخرج محمد املال لـ«األنباء»: سعيد بتعاوني مع القامتني حياة وسعاد
مفرح الشمري

بعد التفاعل الكبير مع إعالن 
«رقيــة وســبيكة» للفنانتــني 
القديرتــني حياة الفهد وســعاد 
عبداهللا اللتني اجتمعتا فيه بعد 
٣٦ عاما من تصوير املسلســل، 
والــذي بثتــه هيئــة الترفيــة 
السعودية للترويج عن أضخم 
مهرجان في اململكة في «أوتليت 
الرياض» مبشاركة ١٥٠٠ براند 
عاملي ومحلي، أكد مخرج اإلعالن 
السعودي محمد املال لـ «األنباء» 
ان اإلعالن كان مقترحا للمستشار 
تركي آل الشيخ للترويج الفتتاح 
أوتليت الرياض من خالل إعالن 
تشارك فيه الفنانتان القديرتان 
حياة الفهد وسعاد عبداهللا من 
خالل اســتذكار شــخصيتيهما 
في مسلســل «رقية وســبيكة» 
وتوظيفهمــا في إعالن االفتتاح 

لهذا املهرجان.
وأضــاف: مت التواصــل مــع 
القامتني الكبيرتني حياة وسعاد 
للمشاركة في هذا اإلعالن من خالل 
شخصيتيهما في مسلسل «رقية 
وسبيكة»، ورحبتا بالتعاون على 

الرغم من تخوف الفنانة القديرة 
ســعاد عبداهللا ألنها لم تشارك 
بأي إعالن، لكن بعد ذلك اقتنعت 
بالفكــرة هي والفنانــة القديرة 

حيــاة الفهــد خصوصــا انهما 
يحبان مسلسل «رقية وسبيكة» 
وموضوع اإلعــالن متماش مع 
أحداثه، واحلمد هللا بعد ذلك مت 

التجهيــز لتصوير اإلعالن بعد 
ان عدت ملشاهدة املسلسل كامال 
لبنــاء فكرة مناســبة من وحي 
أحــداث املسلســل، وهللا احلمد 

وفقــت، واإلعــالن مت تصويره 
في ٥ أيام والفنانتان القديرتان 
وصلتا الرياض قبل يوم واحد 
مــن التصوير وجلســت معهما 

بصحبة الفريق الفني، واحلمد 
هللا ســارت األمور على ما يرام 
بعد االستعانة بالفنان السعودي 
بشير غنيم لتجسيد شخصية 

«ذياب»، التي جســدها الراحل 
غامن الصالح.

الســعودي  وأشــار املخرج 
محمــد املــال الى أنه لــم يواجه 
صعوبات فــي تصوير اإلعالن 
وذلك للتعاون الكبير الذي وجده 
من قبل الفنانتني حياة وسعاد 
اللتني لم تقصرا معه في عملية 
التصوير التي كانت في كاميرا 
واحدة، مشيرا إلى ان الصعوبات 
كانت فــي أزياء املسلســل لكن 
تغلبنا عليهــا بوجود املصممة 
بدرية العتيبي التي لبت جميع 
مطالبه من خالل األزياء املطلوبة 
التي كانت تطابق أزياء املسلسل 

الذي عرض عام ١٩٨٦.
لـــ  املــال حديثــه  واختتــم 
«األنباء» قائال: سعيد جدا أنني 
ذكرت أهل اخلليج بشخصيتي 
«رقية وســبيكة»، وسعيد بهذا 
التفاعــل الكبيــر الــذي حصده 
اإلعالن، فكل الشكر للمستشار 
تركي آل الشيخ على هذه الفكرة 
والشكر موصول لفريقي الفني 
علــى تعاونه الــال محدود معي 
حتــى يكــون هذا اإلعــالن بهذا 

الشكل اجلميل.

أكد أن تصوير إعالن «رقية وسبيكة» الفتتاح «أوتليت الرياض» استغرق ٥ أيام

من أجواء التصوير حياة الفهد وسعاد عبداهللا وبشير غنيم خالل تصوير إعالن «رقية وسبيكة» في الرياض

الفنانتان القديرتان حياة الفهد وسعاد عبداهللا في اإلعالن

املخرج محمد املال مع املشاركني في اإلعالن حياة الفهد وسعاد عبداهللا وبشير غنيم قبل التصوير

خالد الراشد لـ «األنباء»: لم يكن البيان الصادر من الفنانني 
الكويتيني الرواد ردًا على تصريحات أحد لكن رفضًا لقانون ٢٠١٦

عبداحلميد اخلطيب

«هل يوجد بالعالم نقابة عمالية 
أو مهنية فيها نقيب أو رئيس واحد 
لـ ٩٩ مهنة؟!» بهذا التساؤل أوضح 
اإلعالمي خالد الراشد املنسق العام 
للفنانني الكويتيني الرواد أن البيان 
الــذي مت نشــره في عــدد «األنباء» 
الصادر أمس كان تأكيدا على رفض 
الفنانني الكويتيني الرواد لـ «قانون 
املهن الفنية» لعام ٢٠١٦ والذي يعطي 
٩٩ مهنة لنقيب واحد. وقال الراشد: 
لم يكن البيــان الصادر من الفنانني 
النجوم  الرواد والفنانني  الكويتيني 
ردا على تصريحات د.نبيل الفيلكاوي 
أو الفنان طارق العلي اللذين متنيا 
من مجلس األمة اجلديد إقرار «قانون 
املهن الفنية» لسنة ٢٠٠٧، ولكن كان 
رفضــا لقانون ٢٠١٦ والذي بســببه 
اســتقال الفنان الراحل عبداحلسني 
عبدالرضا من منصبه نقيب الفنانني 
بعد اطالعــه عليــه، ومت إيقافه من 
املجالس الســابقة ومازال باألدراج، 
ورفض كذلك من «الفتوى والتشريع».

وتابــع: هم يريدون تبني قانون 
٢٠٠٧ ونحــن نرفــض قانــون ٢٠١٦

وشــتان بــني القانونــني، لــذا نؤكد 

رفضنا الربط بني القانونني وإقحام 
اســم د.نبيل الفيلــكاوي في البيان 
الصادر من الفنانني الكويتيني الرواد، 
خصوصا انه ليس له عالقة به، وهو 
ليس ممثال أو من الرواد، مشددا على 
انه ال يوجد أي انقسام بني الفنانني 
نتيجة البيان، السيما انه واضح وال 

يحتاج الى شرح.
وأضاف الراشد: باألمس مت عبر 
«الواتساب» إرسال كتاب إداري (ملن 
يهمه االمر) الى عدد من األشخاص، 
ووصلتنــي صورة عنــه، ووجدته 
كتابا خاصا بالنقابــة، وليس ألحد 
حق االطالع عليه، لكنه فكك شفرات 
جديدة أمامي، منها ان النقابة أشهرت 
في عــام ٢٠٠٩، في حــني ان د.نبيل 
الفيلكاوي والفنان طارق العلي طالبا 
فــي تصريحاتهما باقرار قانون عام 
٢٠٠٧، فكيف يطالبان بقانون ال عالقة 
لهما به وهو خاص بفنانني كبار منهم 
من رحل وآخرون على قيد احلياة؟ 
وفي الكتاب أيضا مكتوب ان «النقابة 
عماليــة» وهو ما يؤكد مــا جاء في 
البيان الذي أصدرنــاه بأنها «نقابة 
عمالية»، باالضافة الى أن اسم د.نبيل 
الفيلكاوي في الكتاب د.نبيل العلي 
وليس الفيلكاوي، فمن نصدق النقابة 

ام من ارسل هذا الكتاب؟!
وأردف: الفنانون الكويتيون الرواد 
ليــس لديهم مانــع ان يتعاونوا مع 
النقابة املهنية التي يكون فيها نقيب 
مختص لكل مهنة، فقانون ٢٠١٦ الذي 
يرفضه الرواد يعطي نقيبا واحدا ٩٩
مهنــة يكون مســؤوال عنها جميعا، 
نقيب غير مختص بكل املهن الفنية 
املتشــعبة من متثيل واعالم ورسم 
وتصميم مجوهــرات ونحت وغناء 
وأوبرا ورقص وباليه ورســم على 
الفحم وغيرها، «ما في انسان يقدر 
يكون مسؤوال عن كل هذه املهن»، وهذا 

ترفضه املنظمات النقابية الدولية.
واســتطرد الراشــد: أذكــر بــان 
الفنانــني الكويتيني الــرواد ميدون 
أياديهم للنقابات املهنية التي يكون 
عليهــا نقباء من ذوي االختصاص، 
ويكون فيها كل نقيب في مهنته «الفن 
بروحه، واملوسيقى بروحها، واالعالم 
بروحه، ما يصير ميسكهم شخص 
واحــد»، هذا ال يوجد فــي اي مكان 
بالدنيا، مكمال: الفنانون الكويتيون 
الرواد يعترضون أيضا على اعطاء 
النقيب صالحيات الضبطية القضائية 
ووضع اجلزاءات الالمنطقية، وممنوع 
أي فنــان يشــتغل اال بعد تســديد 

الرســوم «يعني حياة الفهد وسعد 
الفرج وســعاد عبداهللا ما ميثلون، 
وعبداهللا الرويشــد ونبيل شــعيل 
ونوال مــا يغنون اذا ما يدفعون»!، 
في املقابل النقابات الفنية املختصة 
في مصــر واألردن ولبنان وغيرها 
من البلدان العربية عندما يأخذون 
هذه املبالغ (الرسوم) يؤمنون معاشا 
للفنان عند التقاعد، وراتبا ألسرته 
بعد وفاتــه، واذا تعرض للعجز او 
عدم ممارســة املهنة لظــرف قهري 
يلزمهم القانون بوضع راتب شهري 
له، ولكن د.نبيل الفيلكاوي أكد في 
لقاء تلفزيوني معه ان النقابة احلالية 
ال تقدم أي شيء للفنانني، فال يوجد 
نقابــة فنية فــي العالم ال تدافع عن 
الفنان وتســاعده في حال احتياجه 

او ترعى ابناءه بعد رحيله.
وختــم اإلعالمــي خالد الراشــد 
املنســق العام للفنانــني الكويتيني 
الرواد: أشكر جريدة «األنباء» على 
سعة الصدر ونشــر البيان. وأعود 
وأؤكد أن بيــان الفنانني الكويتيني 
الرواد ال يرتبــط بالنقابة احلالية، 
وليــس ردا علــى تصريــح د.نبيل 
الفيلكاوي والفنان طارق العلي، هما 

حتدثا عن أمر ثان ال عالقة لنا به.

تساءل: هل يوجد بالعالم نقابة «عمالية» أو «مهنية» فيها نقيب أو رئيس واحد لـ ٩٩ مهنة؟!

منة فضالي:  شغل الفن صعب جدًاصورة لبيان الفنانني الكويتيني الرواد الذي نشرته «األنباء» في عدد أمس «األربعاء»اإلعالمي  خالد الراشد
كشــفت الفنانة منة فضالي عن 
خضوعها جلراحة في القدم، بسبب 
تعــرض إحدى أصابــع القدم ألزمة 
صحية بعد إجراء «باديكير»، واشتكت 
مــن صعوبة العمل فــي الفن، حيث 
اضطرت الستكمال تصوير أعمالها 
الفنيــة طوال الفتــرة املاضية وهي 

تعاني من آالم مبرحة.
ونشــرت فضالــي عبر حســابها 
في «انســتغرام» صورة لقدمها بعد 
العمليــة، وكتبت: «عملت عملية في 
رجلي بســبب صباعــي وكل ده من 
الباديكير، في ناس حتتريق وتقول 
يعني إيه باديكير، حقولكم تنضيف، 
أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة 
جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك 
وأنا في الكواليس وأنا وسط زمالئي».
وأضافت: «اللي عاوزه أقوله إني 
شغالنتنا صعب مش ترفيه زي ما كل 
الناس فاكرة، إحنا أكتر ناس بتكون 
مضغوطة، وحقيقي محدش بيحس 
بوجعك غير نفســك، بــس بجد كل 
النــاس في لوكيشــن «الونش» من 
املخرج إســماعيل فــاروق آلخر حد 
في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم 
فعال، وحقيقي حب الناس ده نعمة 

من ربنا».

يسرا تتجاوز أحزانها
القاهرة - محمد صالح

جتاوزت الفنانة يسرا أحزانها 
على رحيل شقيق زوجها وصديقها 
املقرب الفنان هشــام سليم، الذي 
رحل عن عاملنا منذ أسبوعني تقريبا، 
واســتطاعت االنتهــاء من تصوير 
مسلســل «روز وليلــى»، والــذي 
يجمعها ألول مرة مع الفنانة نيللي 

كرمي.
وتدور أحداث املسلســل،  في 
إطــار مــن اإلثــارة والتشــويق 
واملغامرة بشــكل كوميدي، حول 
امرأتني تعمالن محققتني خاصتني 
للجرميــة يتــم التعاقــد معهمــا 
لكشــف عملية احتيال مصرفي، 
يتم التخطيط لها من قبل بعض 
األفراد، ويضم العمل في بطولته 
عددا كبيرا من النجوم بجوار يسرا 
ونيللي كرمي، منهم: أحمد وفيق، 
هشــام عاشــور، مروان يونس، 

وتيام مصطفى قمر، وآخرون.


