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شهاب الجوهر يستعد لـ «عمود البيت»
�أعلن الفنان �شهاب اجلوهر عرب ح�سابه ال�شخ�صي
على موقع «ان�ستغرام» عن ا�ستعداده لأحدث �أعماله
الفنية ،حتت عنوان «عمود البيت» الذي مل يف�صح
عن تفا�صيله حتى الآن.
ون�رش «اجلوهر»�صورة من كوالي�س امل�سل�سل ،وعلق
عليها قائال« :انتظرونا يف م�سل�سل «عمود البيت»،

�شهاب اجلوهر».
و�شارك �شهاب اجلوهر ،م�ؤخر ًا ،يف م�سل�سل «عطر
ال��روح» ،بطولة هدى ح�سني ،وعبري �أحمد ،وعبد
الرحمن العقل ،وعبد املح�سن النمر ،وح�سني
املن�صور ،وحممد العجيمي ،و�أحمد ال�سلمان،
وت�أليف عالء حمزة ،و�إخراج حممد القفا�ص.
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• شهاب اجلوهر

مراقب إذاعة البرنامج الثاني خالل لقائه مع «الشاهد»

مجرد رأي

إبراهيم ماتقي :نحن نمثل جهة
حكومية رسمية
حاورته �سو�سن �أ�سعد:

ابراهيم ماتقي ابن من �أبناء الكويت ،واعالمي ناجح ،بد�أ ن�شاطه
االذاعي من خالل اذاعة الربنامج الثاين ،فكان ن�شط ًا منذ بدايته،
مثابر ًا جمتهد ًا ،جتده يف مبنى االذاع��ة �صباح ًا وم�ساء ،لأنه حمب
لعمله الى �أبعد حد ،حري�ص على القيام مب�س�ؤولياته على �أكمل وجه،

إذاعة البرنامج
الثاني
م�شعل ال�سعيد

كان رئي�س ًا لق�سم التن�سيق ثم ا�صبح مراقباً ،وها هو الآن مراقب ًا الذاعة
الربنامج الثاين باالنابة ،ما مييز هذا امل�س�ؤول انه ال يحب اجللو�س
يف مكتبه ،لذا جتده اما يف ا�ستديوهات االذاع��ة �أو يبا�رش عمله يف
مكتب مدير االذاع��ات �سعد الفندي او عند وكيل االذاع��ة ال�شيخ فهد
املبارك ،وقد اجتهدنا من �أجل اجراء لقاء معه وا�ستطعنا �أن نلتقيه
فكان لنا معه هذ احلوار:

• الشيخ فهد مبارك العبداهلل هو من أوصل اإلذاعة إلى أفضل مستوياتها وهو داعم للشباب
• كيف دخلت املجال الإعالمي؟
 ك��ن��ت ع��ا���ش��ق�� ًا ل�ل�إع�لام منذطفولتي ،وكنت �أمتنى �أن �أعمل
يف وزارة الإعالم وبالذات �إذاعة
الكويت ،فعملت يف الربنامج
الثاين يحدوين الأمل يف ان �أجنح
يف هذا املجال� ،إلى �أن تدرجت
يف ع��م��ل��ي وا���ص��ب��ح��ت مراقب ًا
للربنامج الثاين.
• ما الذي مييز الربنامج الثاين عن
غريها من الإذاعات؟
 م��ع اح�ترام��ي لكل املحطاتامل���وج���ودة يف اذاع�����ة دول���ة
الكويت ،ولكن نحن منثل جهة
حكومية ور�سمية .اذاعة الكويت
ب�شكل عام التميز املوجود فيها
بتميز �شغلها تتميز مب�س�ؤوليها
ب�سعة �صدر وتفهمهم للأمور
الإداري�����ة وع��ن��دم��ا احت���دث عن
م�س�ؤولني اق�صد من هو على ر�أ�س
هذه الإذاعة اذاعة دولة الكويت
بكافة حمطاتها املختلفة وهو
ال�سيد الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
الإذاعة ال�شيخ فهد مبارك ال�صباح
ه��ذا ال��رج��ل ال��داع��م لل�شباب
وافكارهم وطموحاتهم وهو من
او�صل اذاعة الكويت الى ما هي
عليه من فكر ،واي�صال معلومات
وطرح موا�ضيع جريئة ودعم كل
املواهب يف الربامج التي تخ�ص
املجتمع الكويتي خ�صو�ص ًا
والعربي عموماً� ،أما الربنامج
الثاين فهو اكرث برنامج متخ�ص�ص
يف ال�ب�رام���ج حم��ل��ي��ة ال�شكل
وامل�ضمون متخ�ص�ص يف الربامج
الرتاثية ال�شعبية واملحلية فقط
والنا�س يحبون هذه النوعية من
الربامج.

• نستقطب

• نكثف أعمالنا

مشاهير
اإلعالميين
ونفخر بتعاونهم
معنا

في المناسبات
وباألخص
شهر رمضان
المبارك

• ابراهيم ماتقي

• ما الذي يحتاجه برنامج الإذاعة
الثاين؟
نحن وبحمد الله ن�ضع خطط ًا
و�سيا�سة مر�سومة ن�رسي عليها
لإذاع��ة الربنامج الثاين وهناك
ر�ؤى و�ضعتها االدارة العليا
ممثلة يف مكتب ال�شيخ فهد مبارك
ال�صباح وكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
االذاع���ة فنحن احلمد الله كل
احتياجاتنا التي نتطلبها تكون
موجودة على �أر���ض الواقع لأن
اذاعة الربنامج الثاين ت�أخذ على
عاتقها م�ضمون هو انها اذاعة
حملية ال�شكل وامل�ضمون ا�ؤكد
ان الطرح الذي يكون داخل هذه
االذاع���ة من برامج وم�سل�سالت
حملية ،وبرامج خا�صة لل�شباب
كله م��ن ط��رح يخ�ص املجتمع

ال��ك��وي��ت��ي وم���ا ي��ح��ت��اج��ه هذا
املجتمع من مت�سك بالعادات
والتقاليد وال�ت�راث الكويتي
الأ�صيل ال��ذي حر�صنا عليه يف
اذاعة الربنامج الثاين وهو حمل
اهتمامنا وه��ذا ما نطرحه على
اذاعة الكويت ممثلة يف الربنامج
الثاين باملوا�ضيع املحلية.
• مل���اذا �أن��ت��م م��ق��ل��ون ب��ال��درام��ا
االذاعية؟
 باالمانة نحن الآن لدينا درامابد�أت تتفعل يف اذاعة الربنامج
العام،وهي الدراما املحلية يتم
فيها عمليات االنتاج ،واالنتاج
يقت�رص على الأعمال ال�شهرية مثل
�شهر رم�ضان املبارك من متثيليات
خا�صة يف مراقبة ال��درام��ا ،يف
الربنامج العام دائم ًا يتم عمل

امل�سل�سالت الدرامية يف �شهر
رم�ضان املبارك ولكن االن هناك
توجه وتعليمات من ال�شيخ فهد
ال�صباح بحيث ،ا�صبح االن يوجد
عمل درامي لكل �شهر عمل درامي
يخت�ص على مدار ال�سنة وبد�أت
االن عجلة هذة اجلهود�،أقدم �شكر
ملدير اذاع���ة الربنامج العام
�سعد الفندي كونه افتتح لعمل
قي الدراما لكل �شهر يبث على
اذاعة الربنامج العام
• ا�ستعداداتكم لرم�ضان؟
 ان الربنامج الثاين ر�أى انيكون هناك عمل متوا�صل لي�س
فقط ل�شهر رم�ضان املبارك ولكن
بجميع املنا�سبات كما انه االن
يف مو�سم االعياد الوطنية العمل
على قدم و�ساقه م�ستمر يف اذاعة

الربنامج الثاين بالذات يف �شهر
رم�ضان املبارك له خ�صو�صية يف
براجمه كونه �شهر ًا ف�ضي ً
ال يتمثل
يف الطابع الديني نوعا ما من
برامج وم�سل�سالت وم�سابقات
كما يعلم انه �شهر �صوم ويكون
بال�صيف تقريبا فنحن نعطي
هذه ال�صبغة اخلفيفة التي ت�سلي
�صيام م�ستمعينا الكرام ب�أن نبث
برامج منوعة وتثقيفية وبرامج
عن الطبخ وب��رام��ج خا�صة يف
امل�سابقات.
����ن مِ �����ن اع��ل�ام����ي ال��ك��وي��ت
• م� َ
ت�ستقطبونه؟
 نحن دائ��م��ا يف �إذاع���ة دولةالكويت االب���واب مفتوحة لهم
ون��ح��ن �أي�����ض�� ًا نعتز ونفتخر
بالإعالمني امل�ستمرين وال اريد

ان اذك��ر ا�سم ًا معين ًا من ه�ؤالء
االعالميني و�أن�سى بع�ض اال�سماء
حتى ال اظلم �أحد ًا ولكن نحن االن
حالي ًا لدينا االعالمية الكبرية
�أم���ل ع��ب��دال��ل��ه ل��دي��ه��ا برامج
موجودة م�ستمرة معنا .يف اذاعة
الربنامج الثاين االعالمني كرث
حتى اذ ًا مل يكن لديهم برنامج
ي��ت��م ا�ست�ضافتهم ك�ضيوف،
وخا�صة االع�لام��ي الكبري ابو
طارق اال�ستاذ حممد ال�سنعو�سي
نحن الذين ال ن�ستغني عنه وعن
ار�شادتهة ،االعالميني الكبار
اك��ي��د لهم ج��ان��ب كبري �سواء
�أكانوا �ضيوف ًا �أو معدي ومقدمي
برامج.
• ما اجلديد يف خطتكم الرباجمية؟
 اجلديد قادم ب�إذن الله خالل�شهر فرباير يف الأعياد الوطنية
�سنقدم ج��وائ��ز ،ون��ت��واج��د يف
امل��والت واملهرجانات وننظم
م�����س��اب��ق��ات ول��دي��ن��ا ب��رام��ج
�ستكون م��ف��اج���أة مل�ستمعينا
الكرام،اجتهدنا يف اعدادها.
• ر�سالة توجهها للكويت احلبيبة يف
مو�سم الأعياد الوطنية؟
 ر�سالتي للكويت الغالية اللهيحفظها وي��دمي الأم��ن والأم��ان
فيها ،ويدمي الفرحة يف قلوبنا،
الله يحفظ لنا �أمرينا �سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد وويل عهده نواف
الأحمد واقول �أن الكويت لها حق
كبريعلينا وم��ا نحن �إال جنود
جمندة نخدم هذا الوطن ونحاول
جاهدين رفع ا�سمه عالياً ،ويف
النهاية اقول ان الربنامج الثاين
ب�إذاعة الكويت هو منكم ولكم
ونحن نقبل بالر�أي االخر.

يحيي صناع السينما الموهوبين
عمرو واكد
ّ
كتبت دينا �صالح الدين:

�أ�شاد الفنان عمرو واكد باملخرج رم�ضان خ�رسوه ،عرب
�صفحته ال�شخ�صية على موقع تبادل التدوينات الق�صرية
تويرت ،وذلك خالل زيارته للكويت.
وعلق « قائال�« :صباح اجلمال  ..ق��ر�أت �سيناريو جميل

�إمبارح واكت�شفت خمرج عظيم ،حتية كبرية ل�صناع ال�سينما
املوهوبني».
وكان «واك��د» قد جاء �إلى الكويت حل�ضور ور�شة تدريب
�سينمائي �أعلنت عنها رئي�سة وم�ؤ�س�سة الفرقة ال�سينمائية
الأولى ،ال�شيخة انت�صار �سامل العلي ال�صباح ،ب�إ�رشاف نخبة
من الكفاءات ال�سينمائية يف الكويت والعامل العربي.

شيالء سبت تلفت
أنظار جمهورها
�شاركت الفنانة البحرينية �شيالء �سبت
جمهورها مبجموعة �صور من جل�سة
ت�صوير حديثة ،ظهرت فيها ب�إطاللة
�أنثوية مميزة.
الفنانة البحرينية �أط��ل��ت يف �صور
اجلل�سة ببلوزة بي�ضاء ناعمة وتنورة
�سوداء من ال�شيفون مكونة من عدة
طبقات ،وجمعت �شعرها لأعلى يف
كعكتني كبريتني ،مما منحها
�إط�لال��ة ح��ازت على �إعجاب
جمهورها ب�شدة.
�إال �أن �أك�ثر ما لفت �أنظار
اجلمهور هو ارتداء �شيالء
ج������وارب ب��ي�����ض��اء من
ال�صوف ،على الرغم من
انتعالها ح��ذاء �أنثوي ًا
له كعب عال ،حيث �أكدوا
�أنها �أف�سدت �إطاللتها بهذه
اجل����وارب ،و�أن��ه��ا كان
من املمكن �أن ترتديها
يف حال انتعالها حذاء
ريا�ضي.

وي�شارك «واكد» يف الفيلم الأمريكي « ،»Geostorوهو من
بطولة جريارد باتلر ،وكاثرين وينيك ،و�آبي كورني�ش،
وجيم �ستورج�س ،و�أن��دي جار�سيا ،و�أوجينيو ديربيز،
و�ألك�سندرا ماريا الرا ،وجود لورماند ،وروبرت �شيهان،
ودرو ب��اول ،ومن ت�أليف كريان مولروين ،و�إخ��راج دين
ديفلني.
• عمرو واكد

وئام الدحماني تشارك
جمهورها طعامها
�شاركت الفنانة وئ��ام الدحماين جمهورها،
عرب �صفحتها ال�شخ�صية عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،مقطع فيديو ،من مدينة ال�شيخ
زاي��د مب�رص ،خ�لال تناولها «احلمام
امل�رصي».

• وئام الدحماني
• شيالء سبت

ا�رشاف م�شعل ال�سعيد

وظهرت وئام الدحماين ،وهي تتناول احلمام
على الطريقة امل�رصية ،و�صوت �أحد الأ�شخا�ص
يف اخللفية ،يخربها بكيفية تناوله ،كما تبدو
يف خلفية الفيديو ،مو�سيقى م�سل�سل «�أرابي�سك»،
وحتديدا «ترت النهاية» ،وهو من كلمات �سيد
حجاب و�أحلان عمار ال�رشيعي.
وعلقت الدحماين قائلة « :مبا�رش من مدينة ال�شيخ
زايد ،احلمام امل�رصي اللذيذ».
و�شاركت وئام الدحماين ،يف ال�سباق الرم�ضاين
املا�ضي مب�سل�سل «�أ�صعب قرار» ،وهو بطولة نخبة
من النجوم ،على ر�أ�سهم :ليلى ال�سلمان ،وتركي
اليو�سف ،وفاطمة احلو�سني ،وجعفر الغريب،
و�إبراهيم احل�ساوي ،وعبد العزيز ال�سكريين،
ووفاء مكي ،و�إبراهيم الزدجايل ،و�شيماء
�سبت ،ومي�سون الرويلي ،ويامور ،ووفاء
اخلالدي ،وبريفيان ،وحممد غبا�شي،
وخالد جنم ،و�شاكر جابر ،ون�سيمة
الظاهر ،وحمد احلميدي ،و�أحمد بن
هالل.

�إذاعة الربنامج الثاين
يف الكويت من االذاعات
الناجحة وامل�سموعة،
وقد بد�أت يف عام 1964
حت��ت م�سمى الإذاع����ة
ال�شعبية ،وك��ان �أول
م�س�ؤول لها الإعالمي
ال��راح��ل جا�سم �شهاب
وجنحت منذ انطالقتها
الأولى ،ثم تغري ا�سمها
ال��ى اذاع���ة الربنامج
ال�����ث�����اين ،ووف���ق���ت
م�س�ؤوليها
باختيار
فكلهم خرجوا من رحم
الإذاعة ،ومار�سوا العمل
الإذاع���ي ،ت�سلم �إذاع��ة
الربنامج الثاين الفنان
احمد م�ساعد ثم اال�ستاذ
خليل �إب��راه��ي��م وجاء
بعده املهند�س �سامي
العنزي ثم اال�ستاذ بدر
ال���ط���راروة فالإعالمي
ي���و����س���ف ال�����س�ري���ع،
ً
��ي�را ولي�س �آخ��را
و�أخ
اال�ستاذ ابراهيم ماتقي
مراقب �إذاعة الربنامج
الثاين واال�ستاذة ماجدة
الطخيم مديرة لإذاعة
الربنامج الثاين وهي
ابنة االذاع��ة ،وقد زاد
جناح هذه الإذاعة وزاد
ا�ستقطاب امل�ستمعني
لها لأ�سباب عدة منها،
الرتكيز على املواهب
ال�شابة واتاحة الفر�صة
لها للإبداع ،واحلر�ص
على الربامج الوثائقية
والتاريخية والرتاثية
التي يع�شقها النا�س،
وبث الربامج الوطنية
ال��ت��ي ت��دع��و ال���ى حب
ال��وط��ن ون��ب��ذ ك��ل ما
يعكر �صفو الكويت
و�أهلها مع احلر�ص على
الربامج التي تدعو الى
طاعة والة الأمر ،جدير
بالذكر هنا ان الذاعة
الربنامج الثاين نكهة
خا�صة منذ ت�أ�سي�سها
الى اليوم ،وعلى الرغم
من التقدم التقني ،اال
ان هذه الإذاع��ة ال تزال
حتتفظ بر�صيد م�ستمعني
ك��ب�ير ،وال ي�سعنا يف
ه���ذه ال�����س��ط��ور اال ان
ن�شكر امل�س�ؤول عنها
ب��دء ًا باال�ستاذ ابراهيم
ماتقي فمدير االذاعات
الإع�لام��ي الن�شط �سعد
الفندي ،فوكيل وزارة
االع���ل���ام امل�����س��اع��د
ل�ش�ؤون االذاع��ة ال�شيخ
فهد املبارك العبدالله
الأحمد ال�صباح ،واحلق
�أح��ق ان يتبع ،ودمتم
�ساملني.

هيفاء حسين

فخورة بلقاء

سميرة أحمد
�شاركت الفنانة هيفاء ح�سني
ج��م��ه��وره��ا ع�ب�ر ح�سابها
ال�شخ�صي ع�بر ال�سو�شيال
م��ي��دي��ا���� ،ص���ورة جمعتها
بالفنانة �سمرية �أحمد ،و�صفتها
بـ «الفخامة والرقي والنجاح».
وعلقت «ح�سني» على ال�صورة
قائلة « :مع الفخامة والرقي
والنجاح ،مع �أكرث ال�شخ�صيات
ال��ل��ي ت�شعرين بالفخر �إين
واق��ف��ة بجانبهم ،اال�ستاذة
الفنانة �سمرية �أحمد والإعالمية
الدكتورة بروين حبيب ،يف
معر�ض عرو�س �أم القيوين».
و�شاركت هيفاء ح�سني ،يف
م�سل�سل « �شيء من املا�ضي
« ،من �إخراج ح�سام حجاوي،
و�سيناريو وحوار روال احلجة،
و����ش���ارك يف ب��ط��ول��ت��ه نخبة
م��ن جن��وم ال��درام��ا الأردن��ي��ة
والإم��ارات��ي��ة� ،أب��رزه��م يا�رس
امل����صري ،وم��ي�����س حمدان،
وحبيب غلوم ،وجميل عواد،
وعبري عي�سى ،وهدى اخلطيب،
وجميل براهمة ،وعاكف جنم.

