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انتصار الشراح أول ضيفة

مجرد رأي

على إذاعة «إف ام» العمانية

عبدالعزيز الفياض
م�شعل ال�سعيد
�أيها ال�سادة الكرام عبدالعزيز الفيا�ض �إعالمي ناجح على
درجة عالية من الثقافة� ،سبقني �إلى الإع�لام ب�سنوات
لي�ست بالكثرية ،وق��د عمل لإذاع��ة الكويت الأك�ثر من
اربعني عاما ،بكل �إخال�ص وتفان وبال كلل �أو ملل ،عرفته
�أول دخويل الإذاعة مطلع ثمانينات القرن املا�ضي ،ومبا
انه �سبقني �إلى هذا املجال فهو �أ�ستاذي ،خا�صة وانه مل
يبخل علي بامل�شورة والن�صيحة لأنني كنت كثريا ما اجل�س
معه ونتحدث طويال ،وقد عا�رصت م�سريته الإعالمية
الناجحة والأعمال التي قدمها وكان ناجحا بكل ما قدم،
ثم انقطعت �أخباره وعرفت فيما بعد انه طريح الفرا�ش
يف امل�ست�شفى لفرتة ثم خرج من امل�ست�شفى دون ان اعلم
بذلك ،حتى ان �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك �أمر بعالجه على نفقته اخلا�صة ،ويف �أحد الأيام
جاءين ات�صال من رقم غريب ،فرتددت باالت�صال �إال انني
قررت ان ات�صل و�أعرف من هو �صاحب الرقم الغريب ،ف�إذا
الذي يرد علي الإعالمي عبدالعزيز الفيا�ض ،وقال يل� :أنا
احد �أ�صحابك القدماء� ،أنا عبدالعزيز الفيا�ض ،ففرحت
كثري ًا و�س�ألته عن �صحته و�أخ�برين مبر�ضه ،وحدثني
طويال عن م�شواره الإعالمي ،وات�ضح يل من خالل �صوته
انه مري�ض� ،شافاه الله وعافاه ،اتعلمون ايها الأحبة انني
وطيلة هذه ال�سنني اح�سب ان زميلي العزيز عبدالعزيز
الفيا�ض كويتي اجلن�سية ،وذهلت عندما علمت انه لي�س
كويتي ًا ،وال �أعلم �سبب ذلك ،فعبدالعزيز كويتي من ر�أ�سه
�إلى م�شا�شة قدمه وي�ستحق اجلن�سية ،وقد قامت الدولة
م�شكورة بتجني�س من ي�ستحق على ثالث �أو �أربع دفعات
وال اعلم ملاذا مل يدرج ا�سمه �ضمن تلك الك�شوف ،واذا كان
هناك خدمات جليلة فهذا الرجل ي�ستحقها ،ولأنني ل�ست
بخبري يف هذه الأمور �أمتنى من كل قلبي ان يح�صل على
اجلن�سية ،وال اخال عبدالعزيز حري�ص ًا عليها �إال ليحفظ
م�ستقبل اوالده .ان هذا الإعالمي على �صدره و�سام عمل
�إعالمي ناجح جتاوز الأربعني عام ًا ،وهو يع�شق الكويت
بربها وبحرها و�سمائها ووالة �أمرها ،ومل يدخر و�سع ًا يف
العمل من اجل رفعة الكويت .متنياتي لك اخي عبدالعزيز
بدوام ال�صحة والعافية.

بطاقة فنية
�إلى الإعالمي املتميز
غالب الع�صيمي الذي
بنى نف�سه بنف�سه،
وحقق هدفه وجنح
يف جماله الإعالمي
جناحا كبريا ،وها
ه���و ال���ي���وم وكيال
م�����س��اع��دا لل�ش�ؤون
االداري����ة واملالية
يف وزارة الإع��ل�ام
وال يتقدم القوم �إال
خيارها ،وفقك الله
يف خدمة هذا الوطن
العزيز و�إلى الأمام.

ا�ست�ضافت اذاغ��ة اف ام العمانية
مع بدء انطالقتها الفنانة انت�صار
ال����شراح ك�����أول �ضيفة ع��ل��ى هذه
الإذاعة ،وقالت انت�صار ال�رشاح انها
�سعيدة لكونها اول فنانة ت�ست�ضيفها
هذه الإذاعة العمانية وانها تتواجد
بني اهلها ،فهي انتقلت من بلدها
�إل��ى بلدها ،وان ال�شعب العماين
تربطه بال�شعب الكويتي روابط الدم
وامل�صري الواحد كما اعربت خالل هذا
اللقاء عن �أن تواجدها �ضمن �ضيوف
مهرجان ال��دن امل�رسحي ب�سلطنة
عمان يظهر مدى املحبة والتوا�صل

• انتصار الشراح في استضافة إذاعة «إف ام» العمانية

مندني :ستكرهونني في دور يعقوب
بمسلسل «غصون في الوحل»
ق��ال الفنان ال��واع��د عبدالعزيز
مندين ان��ه ب��د�أ ت�صوير م�سل�سل
غ�صون يف ال��وح��ل �إل���ى جانب
الفنانة هدى ح�سني ،و�أعرب عن
�سعادته البالغة بالعمل يف هذا
امل�سل�سل وبني يف ت�رصيح خا�ص
لـ«ال�شاهد» ان دوره يف العمل
دور ال�شاب االنتهازي الو�صويل
«يعقوب» وانه دور جديد بالن�سبة
له ،وا�ضاف ان هذا الدور �سيجعل
امل�شاهدين يكرهونه لأن��ه دور
�رش وت�أ�سف للم�شاهدين مقدما
�إال ان املمثل املتمكن ي�ستطيع
ان يقوم ب����أدوار اخل�ير وال�رش،
وبني ان العمل بد�أ ت�صويره ام�س
اخلمي�س ،وان امل�سل�سل من ت�أليف
منى النوفلي و�إخراج حممد دحام
ال�شمري.
جدير بالذكر ان عبدالعزيز مندين
ب��د�أ بالظهور بالأعمال الفنية،
ويحقق النجاح يف جمال الفن،
وكان قد ظهر يف رم�ضان املا�ضي
ب��دور الدكتور �صالح يف م�سل�سل
حمطة انتظار التي كتبته انفال

• عبدالعزيز مندني ودحام الشمري

الدوي�سان واخرجه خالد جمال،
وه��و باال�ضافة �إل��ى ذل��ك خمرج
�سينمائي و�آخر �أعماله ال�سينمائية

فيلم املنية وفيلم الت�سامح اللذان
�سيعر�ضان اخلمي�س املقبل على
م�رسح مكتبة الكويت الوطنية.

إلهام علي تستفتي

• إلهام
علي
• غالب العصيمي

لمع البرق اليماني
الأعمال الفنية عموم ًا بال رقابة ت�شبه �إلى حد كبري ال�سيارة
�ضعيفة الفرامل ال ميكن ال�سيطرة عليها ،وكذلك العمل الفني
اذا مل يالئم ثوابت املجتمع ال حاجة لنا فيه ،فاملجتمع
الكويتي لديه قيمه وعاداته وتقاليده ،وهناك خطوط حمراء
ال ميكن جتاوزها يف الأعمال الفنية ،ويجب ان يعرف اجلميع
ان لي�س كل ما يحدت يف جمتمعنا ي�صلح لأن يكون عم ً
ال فني ًا،
ومبا ان املنتجني ي�ستعدون للأعمال الفنية نقول لهم� :ضعوا
هذا الأمر يف �أذهانكم حتى ال ت�صطدموا بالرقابة التي متثلنا
جميع ًا� .ألي�س كذلك؟

شمس ترد
• شمس

بني اخلليجيني وانها مل ترتدد يف
املجيء �إل��ى هنا فج�سور الثقافة
ممدودة بني الكويت وعمان منذ فرتة
طويلة ،وذكرت ان اجلمهور يراها
من خالل �أعمالها �رش�سة و�سليطة
الل�سان �إال انها يف الواقع طيبة
وهادئة ج��دا وم�ساملة ،وعندها
حب ايثار الغري على نف�سها ،على
عك�س الأدوار التي يراها النا�س
لها ،كما تقول ،ومتنت انت�صار
ال����شراح ملهرجان ال��دن النجاح
وللفرق امل�شاركة التوفيق ،و�شكرت
القائمني على هذا املهرجان.

على منتقديها

بعد االنتقادات ال�شديدة التي تعر�ضت لها
خالل الفرتات املا�ضية ،خا�صة بعد ظهورها
يف �أحد الربامج الف�ضائية و�إطالق الكثري من
الت�رصيحات النارية �سواء ح��ول حياتها
ال�شخ�صية �أو زمالئها بالو�سط الفني،
ف�ضلت الفنانة �شم�س عدم الرد على هذه
االنتقادات ب�شكل مبا�رش.
«�شم�س» ن�رشت تدوينة ،عرب ح�سابها
الر�سمي على موقع التدوينات
الق�صرية «ت��وي�تر» ،ردت من
خاللها على ه��ذه االنتقادات،
وقالت« :قل ما �شئت يف م�سبة
عر�ضي ،فال�سكوت عن اللئيم
ج��واب ،ل�ست عدمية اجلواب،
ولكن الأ�سد ال يرد على الكالب».
وك��ان �آخ��ر �أعمال «�شم�س» كليب
�أغنيتها اجلديدة «وعيت من جنوين»،
وه��ي �أغنية باللهجة اللبنانية،
و�شاركها يف جزء منها �صديقها «حممد
عبد العظيم» ،وقد طالبها الكثريون من
حمبيها بت�صوير الأغنية ،وبالفعل قامت
بت�صويرها على طريقة جل�سات الت�صوير،
وطرحتها ع�بر قناتها الر�سمية على
«يوتيوب».

جمهورها حول تمثيلها
لشخصية شريرة

�أطلقت الفنانة �إلهام علي ا�ستفتاء جلمهورها ،عرب خا�صية
« »storyعلى موقع «ان�ستغرام» ،ملعرفة �آرائهم حول تقدميها
دور ال�رشيرة يف عملها املقبل.
وقالت «�إلهام»« :بد�أ العد التنازيل للت�صوير م�ستعدين
ت�شوفوين بدور ال�رش من جديد ودكم ت�شوفوين ب�أدوار
ال�رش ،نعم �أو ال؟ طبعا الت�صويت ب�س جلل �أ�شوف
ن�سبة ا�ستعدادكم ل�شوفتي بالكركرت اجلديد،
والله ي�سرت من امل�سبات �إلى ب�ستقبلها وقت
العر�ض».
وانتهت �إلهام علي ،م���ؤخ��ر ًا ،من ت�صوير
م�سل�سل «ب����شر» ،من ت�أليف جمموعة من
الكتاب ،و�إخ��راج �سلطان العبدالعزيز،
وي�����ش��ارك يف بطولته ع��دد م��ن النجوم
ال�شباب منهم :خالد �صقر وفي�صل الدوخي
وهند حممد ،و�آخ��رون .و�شاركت الفنانة
�إلهام علي يف ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي بعملني
دراميني ،الأول «مع ح�صة قلم» ،من بطولة �سيدة ال�شا�شة
اخلليجية الفنانة حياة الفهد ،والثاين «عطر الروح» ،من
بطولة الفنانة القديرة هدى ح�سني.

فؤاد علي يعبر

عن سعادته

بمشاركته في فيلم

«شباب شياب»

�أعرب الفنان ف�ؤاد علي عن �سعادته
ال��ك��ب�يرة مب�����ش��ارك��ت��ه يف الفيلم
الإماراتي «�شباب �شياب» ،املقرر
عر�ضه يف دور ال�سينما الإماراتية
ابتداء من  22نوفمرب املقبل.
ون����شر «ف��������ؤاد» ،ع�ب�ر ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»،
الربومو الر�سمي للفيلم ،وعلق
عليه قائال�« :سعيد جدا مب�شاركتي
الفر�سان الأربعة رحلتهم العجيبة،
الفيلم من �إنتاج �رشكة امييجني�شن
العاملية ،للمخرج ال�صديق املبدع
يا�رس اليا�رسي.
«�شباب �شياب» من بطولة نخبة
من جنوم اخلليج العربي ،وهم:
�سعد ال��ف��رج ،م��رع��ي احلليان،
ليلى عبدالله ،ف�ؤاد علي ،من�صور
الفيلي� ،إ�ضافة �إلى الفنان ال�سوري
���س��ل��وم ح����داد ،وه���و م��ن �إخ���راج
يا�رس ال��ي��ا��سري ،وت���دور �أح��داث
الفيلم حول �أربعة �أ�صدقاء م�سنني
يعي�شون يف دار للم�سنني ،وعندما
يرث �أحدهم ثروة كبرية ،يذهبون
جميع ًا يف مغامرة م�شوقة يف دبي
بت�شجيع من طبيبتهم.

حبيب غلوم :نبارك الفوز
لدريد لحام

حر�ص النجم حبيب غلوم
على تقدمي التهنئة ل�صناع
فيلم «حلب دم�����ش��ق» ،بعد
النجاح الكبري ال��ذي حققه
�صناع الفيلم خالل الدورة
الـ 34من مهرجان الإ�سكندرية
ال�سينمائي الدويل.
ون�����ش�ر «غ����ل����وم» ���ص��ورة
جممعة ل�صناع الفيلم حلظة
تكرميهم ،وعلق عليها قائال:
«نبارك لل�صديقة �سوزان جنم
الدين فوزها بجائزة �أف�ضل
• حبيب غلوم
ممثلة عربية عن دوره��ا يف
فيلم روز يف مهرجان اال�سكندرية ال�سينمائي وللأخ ال�صديق
با�سل اخلطيب جائزة �أف�ضل فيلم دم�شق حلب وفريق العمل
وللنجم الكبري دريد حلام جائزة �أف�ضل ممثل عربي عن دوره يف
فيلم دم�شق حلب ،مربوكني».
جدير بالذكر �أن حبيب غلوم طرح منذ فرتة �أح��دث �أعماله
الكتابية ،والتي حتمل ا�سم «املتغريات االجتماعية واالقت�صادية
على امل�رسح اخلليجي» باللغة الربتغالية ،وذلك خالل �أحد
معار�ض الثقافة والفنون بال�شارقة .وكانت �آخر �أعمال «غلوم»
م�سل�سل «ه��ارون الر�شيد» ،الذي �شارك يف بطولته بجانب
كوكبة من النجوم العرب ،من بينهم ق�صي خويل.

عبداهلل الطليحي خارج

«ليالي الكويت» هذا الموسم

اعتذر مقدم الربامج والفنان
عبدالله الطليحي عن تقدمي
برنامج «ليايل الكويت»
ل��ه��ذا امل��و���س��م ،وذل���ك
ب�سبب ان�شغاله يف ت�صوير
�أعماله الدرامية اجلديدة.
وق���ال «الطليحي» ،عرب
خا�صية « »storyعلى
موقع «ان�ستغرام»« :بعد
مرور  3موا�سم من تقدميي
برنامج «ليايل الكويت»،
�أعتذر اليوم ب�شكل ر�سمي
ع���ن ت���ق���دمي ال�برن��ام��ج
وذل���ك الل��ت��زام��ي بعقود
• عبدالله الطليحي
م�سل�سالت جديدة ،والله
ويل التوفيق» .و�شارك عبدالله الطليحي يف املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي بعملني دراميني ،الأول م�سل�سل «مع ح�صة قلم»� ،إلى
جانب الفنانة الكبرية حياة الفهد ،وزهرة اخلرجي ،وبا�سم
عبد الأمري ،و�آخرين وهو من ت�أليف علي دوحان ،و�إخراج مناف
عبدال ،والثاين م�سل�سل «عطر الروح» ،من بطولة الفنانة هدى
ح�سني ،عبد املح�سن النمر ،وح�سني املن�صور ،وغريهم ،ومن
ت�أليف عالء حمزة ،و�إخراج حممد القفا�ص.

مشاعل ضاعت

وسط «المعمعة»

ت�ستعد الفنانة م�شاعل خالل الفرتة املقبلة
لطرح �أح��دث �أعمالها الغنائية ،بعنوان
«املعمعة» ،من كلمات ال�شاعر عبد اللطيف
�آل ال�شيخ و�أحلان ركان.
ون����شرت «م�شاعل» ،ع�بر ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»،
كلمات الأغنية اجلديدة التي تقول:
«ن�صفي الأول معاي ون�صفي الثاين
معه ،بني رايح بني جاي� ،ضعت
و�سط املعمعة ،امل�شاعر جمعتنا،
والظروف مقدرة ،لو رحلنا رجعتنا
وبعرثتنا بعرثة ،ويل قلبي ياويلي
�ضعت و�سط املعمعة».
وتتابع كلمات الأغنية« :ال تطولها وتطول
ال ت�شمت عاذيل فكرة �أن�صاف احللول ماهي
لك وماهي يل يا تكون �أو ال تكون املهم
نو�صل حلل �أنت هونها وتهون ال�صعب
�أمره �سهل ويل قلبي ايا ويلي �ضعت و�سط
املعمعة».
وطرحت الفنانة م�شاعل ،م�ؤخراً� ،أغنية
جديدة بعنوان «ي��ا حبيبي ن��ام» ،عرب
قناتها الر�سمية على موقع «يوتيوب»،
وه��ي م��ن كلمات و�أحل���ان ع�صام كمال،
وتوزيع مهند اخل�رض ،مكي�س وليد النجار.

• مشاعل

