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نبيل شعيل :البعض ظن أن صورتي

مجرد رأي

مع مايكل جاكسون مفبركة

الحق أحق أن يتبع
�إعداد م�شعل ال�سعيد:

• نبيل شعيل في البرنامج

ّ
حل الفنان نبيل �شعيل�،ضيف ًا �رصيح ًا
على برنامج «جمموعة �إن�سان»،
الذي يقدمه الإعالمي ال�سعودي علي
العلياين يومي ًا ،طيلة �أي��ام �شهر
رم�ضان املبارك ،على قناة «�إم بي
�سي».
«بو �شعيل» ،وكعادته ،بد�أ حديثه
بعفوية مفرطة ،كا�ش ًفا عن والدته
يف امل�ست�شفى الأم�يري ،ون�ش�أته يف
منطقة اخلالدية ،حيث ولد يف كنف
�أ�رسة حمافظة ،م�ؤك ًدا �أن والده كان
ّ
يف�ضل ت�سميته «داود» ،ولكن جده
رف�ض هذا اال�سم ،قبل �أن تطلق عليه
�إح���دى املمر�ضات ا�سم «نبيل»..
م�ستعر�ض ًا م�شوار حياته منذ درا�سته
باملرحلتني االبتدائية واملتو�سطة،
قبل �أن يقرر ا�ستكمال درا�سته يف
الإمارات ،ولكنه عاد مرة �أخرى �إلى

•  ...ومع مايكل جاكسون

الكويت ،لينت�سب للمعهد املو�سيقي،
على يد املو�سيقار عبدالرب �إدري�س،
ليتوقف �أي�ض ًا عن الدرا�سة ،ل�صعوبتها
ولعدم ميوله �إليها ،و�أ�شار �إلى �أنه
لو مل يكن مطر ًبا؛ لأ�صبح �إما مهند�س
خمرجا ،ل�شغفه بالت�صوير
�صوت �أو
ً
املرئي والفوتوغرايف.
ولفت �إلى �أن بدايته الفعلية يف الفن
كانت يف العام  ،1981وقبل ذلك
كان يحيي «ال�سمرات» ال�شعبية مع
الأ�صدقاء ،من باب اللهو والت�سلية،
م�شري ًا �إلى حبه للغناء «العدين»،
وحبه للفنان الراحل �أبو بكر �سامل،
وتطرق �إل��ى �أن �أغنيته «�سكة �سفر»
حققت �شهرة وا�سعة النطاق ،لي�س
يف اخلليج وح�سب ،و�إمنا يف القاهرة
�أي�ض ًا ،كما انتقد رداءة ت�سجيل الأغنية
يف تلك الفرتة ،حيث بدت احلروف

غري وا�ضحة ،فبدلاً من «�سكة �سفر»
�أ�صبحت «ثكة �سفر».
وع��رج «بو�شعيل» �إل��ى �أن��ه كان يهم
للتعاون مع املو�سيقار الراحل بليغ
حمدي� ،إال �أن الأخري وافته املنية يف
باري�س.
وتابع قائلاً « :بليغ حمدي كان يقول
دائ��م��ا مقولة �إن��ه «�سيغزو
وي���ردد
ً
العامل لو �سلمني نبيل �شعيل نف�سه»،
لكنه تويف ومل يتم التعاون بيننا»،
مو�ضح ًا �أنه التقى �أي�ض ًا املو�سيقار
كمال الطويل ،واتفقا على �أن يلتقيا
يف ال�شاليه الذي ميتلكه املو�سيقار
الراحل« ،ولكن ما �صار ن�صيب».
وب�����س���ؤال��ه ع��ن مقاطعته احلفالت
واملهرجانات الفنية يف قطر� ،إثر
توتر العالقات بينها وبني اململكة
العربية ال�سعودية ،ع ّلق بالقول« :ال

شجون في إطاللة رمضانية

دائما على الإطالالت
النجمة الكويتية �شجون الهاجري ع��ودت جمهورها
ً
ال�شبابية ،والقليل من مل�سات املكياج ،حتى عند اعتمادها «العبايات»
واملالب�س ال�رشقية ،ت�ضفي مل�سة ع�رصية مميزة على �إطاللتها.وهذا
ما يجعل �إطالالت «�شجون» �أحد اخليارات املنا�سبة للفتيات يف �شهر
رم�ضان ،وهذا ما ر�صدناه خالل ال�سطور التالية ،التي تعر�ض �أبرز
�إطالالتها املنا�سبة ل�شهر رم�ضان.وتعتمد �شجون الهاجري يف
�أغلب �إطالالتها على الكيمونو املفتوح ولي�س العباءة التقليدية،
فهو ال�شكل الع�رصي من العباءة ،حتى عند اعتمادها القفطان،
كان هناك مل�سة مميزة عليه وهو �أن الأكمام مفتوحة.
وعلى الرغم من �أن �إطالالتها التي تت�سم بالروح ال�رشقية
حمدودة بع�ض ال�شيء� ،إال �أنها مميزة وفريدة ولديها ذوقها
اخلا�ص ،وهذا ما �سوف نعر�ضه يف الألبوم املقبل.

• شجون

أول أيام عيد الفطر...
بثينة الرئيسي تعود
بمسرحية «»i wish

تعود الفنانة بثينة الرئي�سي �إلى الوقوف على
خ�شبة امل�رسح من خالل م�رسحية «،»i wish
املقرر عر�ضها يف عيد الفطر املقبل ،وذلك بعد
غياب �أكرث من � 3سنوات عن امل�رسح.
و�شاركت «بثينة» عرب ح�سابها على تطبيق «�سناب
�شات» ،مقطع فيديو� ،أعلنت فيه عن م�رسحيتها
اجلديدة  ،قائلة« :هال�سنة بعد ما كنت مقررة
اين كمل رم�ضان بعمان ،واحتفل بالعيد مع
عائلتي هناك ،رح كون موجودة بامل�رسح
هال�سنة مب�رسحية (� )I WISHإنتاج مركز
الفنون� ،إخراج عبد الله عبد الر�ضا».
و�أ�ضافت « امل�رسحية بطولة نخبة من النجوم،
وك��ت�ير م�ست�أن�سة ب��وج��ود غ��دي��ر ال�سبتي،
و�سعيدة �أي�ضا لأن من زم��ان ما ا�شتغلت مع
�شجون الهاجري ،رح كون معها على امل�رسح
هال�سنة ،وايد �أحب هالبنت و�أحب �شغلها،
و�شغفها وطاقتها ،ان �شاء لله ن�شوفكم على
خري �أول �أيام عيد الفطر ،وايد متحم�سة اين
ا�شوفكم ان �شاء لله بالعيد».

فن الكتابة �أو الت�أليف من الله تعالى ،ونحن بدورنا
ككتاب ونقاد ن�سعد عند ظهور كاتبة جديدة �أو كاتب
جديد ،لأن يف ذلك �ضخ دماء جديدة يف احلركة الفنية
ودفع عجلتها �إلى االمام ،هبة حمادة كاتبة كويتية
متفوقة منذ ظهورها الأول ،وهي من �أ�رسة كرمية
�ساهمت يف رفعة هذا الوطن رجاال ون�ساء ،وقد كتبت
م�سل�سلها اجلميل «دفعة القاهرة» وبدا للوهلة الأولى
�أنه م�سل�سل ناجح لأن العمل �إذا كرثت حوله الأقاويل
ال�شك انه يكون عم ً
ال كبرياً ،ومع ذلك فهبة مالمة لأنه
من الأجدر بها �أن تدافع عن نف�سها خا�صة ان �سري
�أحداث م�سل�سلها بدا كثري ال�شبه برواية كتبها غازي
الق�صيبي منذ �سنوات طويلة ،هذا الت�شابه جعلها يف
مرمى القيل والقال خا�صة وانها مل ترد على هذه
الزوبعة التي �أثريت حول امل�سل�سل ،ولي�س عندي
�شك ب�أن هبة �سرتد يف الوقت املنا�سب ،وكل ماقيل
حول «دفعة القاهرة» اليغري �شيئ ًا يف موهبتها فهي
مك�سب لل�ساحة الفنية ،و�إذا �أردمت احلق فكثري من
الأعمال التي �شاهدناها ون�شاهدها اعمال مقتب�سة
�سواء كانت م�رسحية �أو درامية ول��ك �أن ت�شاهد
وتقارن ولكن ال�شجرة املثمرة ترمى باحلجارة ،
ومل اليكون هناك توارد �أفكار وهذا الأمر يحدث كثريا
حتى يف ال�شعر ،نحن ننتظر ان ترد هبة على هذا
املو�ضوع الذي كرث احلديث حوله ،وال يعني ذلك
تقلي ً
ال من موهبتها ،فهبة كاتبة متميزة ومن يقول
غري ذلك فهو خمطىء ،هبة حمادة لي�ست بحاجة
الى الأقتبا�س بعد ان قدمت �أكرث من خم�سة ع�رش عم ً
ال
درامياً ،ومن منا ين�سى م�سل�سلها الرائع ف�ضة قلبها
ابي�ض  ،وهي �أ�ستاذة يف جمالها وحا�صلة على درجة
املاج�ستري يف الأدب والنقد ،لذا نقول لهبة ردي على
هذه الأقاويل ،واعلمي �أنك مك�سب لل�ساحة الفنية
والله املوفق.

نن�سى �أن ال�سعودية فتحت لنا الأبواب
والبيوت �إبان الغزو الغا�شم للكويت
يف العام  ،1990وهناك �أمور ال ميكن
جتاهلها على الإطالق ،فما قلته بحق
رياء ،و�أمتنى �أن تعود
اململكة مل يكن
ً
الأمور مثلما كانت يف ال�سابق».
وك�شف الفنان الكويتى نبيل �شعيل،
عن تفا�صيل وكوالي�س اللقاء الذى
جمعه مع ملك البوب الأمريكي مايكل
جاك�سون ،مو�ضح ًا �أن العديدين من
جمهوره يف العامل العربي ،عندما
ر�أوا �صورته مع ملك البوب مايكل
جاك�سون ،ظنوا �أن ال�صورة «مفربكة»
�أو مت ت�صميمها من خالل «الفوتو�شوب»
ومل ي�صدقوا �أنه التقى ملك البوب.
وذكر نبيل �شعيل �أن الأمري وليد بن
ط�لال ،كان قد نظم «عزومة» لعدد
من ال�شخ�صيات ال��ب��ارزة ،فى �أحد

الفنادق ،وكان هو من بني املدعوين،
وحينها ر�أى مايكل جاك�سون.
كما مت عر�ض مقطع فيديو لبلبل
اخلليج ،خالل ا�ست�ضافته يف مقابلة
تلفزيونية �سابقة ،وهو ينتقد بع�ض
ال�سلبيات يف «ال�سو�شيال ميديا»،
ح��ي��ث �أك���د نبيل �شعيل �أن قطار
«ال�سو�شيال ميديا» �رسيع ،وال يليق
به اللحاق به ،بالإ�ضافة �إلى �أنها
�شوهت الكثري من املفاهيم ،بيد �أنه
رش البد من مواكبته».
«� ّ
وق��ال �شعيل �إن��ه وزميليه عبدالله
الروي�شد ون���وال مل يكونوا �سب ًبا
يف منع جن��اح �أي �أ���ص��وات غنائية
يف الكويت ،بيد �أن م�شكلة بع�ض
الفنانني العجلة يف ال�شهرة ،م�ؤك ًدا
�أنه غنى � 4ألبومات ،و 12حفلة جمان ًا
يف بداياته.

طارق العلي :لماذا الزج باسمي
في مثل هذه اإلشاعات ؟
نفى الفنان طارق العلي ما مت تداوله
م�ؤخر ًا يف مواقع التوا�صل االجتماعي
من �إحالته �إلى النيابة العامة فيما
�سمي بق�ضية ال�شهادات املزورة،
َ
م�ؤكد ًا نهاية خالفه ال�شهري مع
الفنانة هيا ال�شعيبي وعدم
وج��ود �أي خ�لاف مع الفنان
ال�شاب خالد املظفر بعد
ان�ضمام الأخري �إلى قروب
ال��ف��ن��ان ح�سن البالم
متمني ًا من الفنانة حياة
الفهد �أن تنهي اخلالف
معه.
وردا على ترويج �شائعة
�إحالته �إلى النيابة العامة
مع م�س�ؤولني ونواب �سابقني
و�إعالميني يف ق�ضية تزوير
ال�شهادات اجلامعية قال
«اتقوا الله يف �أنف�سكم،
نحن �أبناء �أ�رس كرمية
ول���دي���ن���ا زوج����ات
و�أبناء ومنتلك ،لله
احلمد ،مكانة كبرية
ل��دى جميع فئات
امل��ج��ت��م��ع ،مل��اذا
ال���زج ب�أ�سمائنا
يف ر���س��ائ��ل غري
حقيقية وال تت�ضمن
���س��وى التزييف
والتجني».
و�أ���ض��اف العلي:
�أن��ا ح�صلت على
�شهادة الدكتوراه
يف ج����ام����ع����ة
الإ�سكندرية بعد �أن
حت�صلت على �شهادة

• طارق العلي

املاج�ستري قبلها وب�شكل ر�سمي
وقانوين ومل �أ�ستغل هذه ال�شهادة
يف عملي بل قمت بتقدمي ا�ستقالتي
من وظيفتي احلكومية ومثلي كثريون
من الأ�شخا�ص ح�صلوا على �شهادات
دكتوراه ومل يقوموا باال�ستفادة منها
يف وظائفهم.
وتدارك قائال :هناك جامعات معروفة
يف الوطن العربي ال تعرتف فيها
اجلهات املعنية يف الكويت وتعرتف
فيها دول �أخ��رى وللعلم ل�ست �أنا
الوحيد من تخرج وح�صل على �شهادة
ال��دك��ت��وراه يف جامعة اال�سكندرية

فهناك خمرجون و�أ�ساتذة يف املعهد
العايل للفنون امل�رسحية.
وردا على �س�ؤال املذيعة نورة عبدالله
عن مقا�ضاته لكل امل�سيئني له �أجاب
العلي :لن �أقا�ضي �أي �شخ�ص قام
بالإ�ساءة ل�سمعتي بل �س�أ�ستغل هذا
الأمر للح�صول على ح�سنات امل�سيئني
يل يف �شهر رم�ضان وال �أعلم ملاذا الزج
با�سمي يف مثل هذه ال�شائعات والله
ي�سامح جميع من �أ�ساء ل�سمعتي.
ونفى العلي وجود خالف بينه وبني
الفنان ال�شاب خالد مظفر قائال:
يبقى الفنان ال�شاب خالد مظفر ابن

م�ؤ�س�ستي الفنية واحل��ي��اة ت�ستمر
با�ستمرار هذا الفنان وخ��روج ذاك
الفنان ونحن ال نحتكر �أي فنان ،ومن
حق �أي فنان �شاب �أن يعمل مع �أي
فنان منتج �آخر وللعلم خالد مظفر
�أبلغني انه اتفق مع الفنان الأخ ح�سن
البالم و�أمتنى له التوفيق و�أبلغته
متنياتي ل��ه بالتوفيق والنجاح
وغري �صحيح ما مت تداوله عن وجود
خ�لاف بيني وبينه و�سبق �أن كان
هناك جنوم عدة تعاونوا معنا لعدة
�سنوات ومل ي�ستمروا مثل عبدالنا�رص
دروي�ش وداود ح�سني وح�سن البالم
وهيا ال�شعيبي التي انتهى اخلالف
معها ولله احلمد والعالقة معها على
�أجمل ما يرام بعد االت�صال معها يف
�أحد الربامج التلفزيونية �أو�ضحنا
للم�شاهدين �أننا ت�صاحلنا والتقينا
يف احدى املنا�سبات وقمنا بتبادل
ال�سالم والت�صوير مع ًا ورغ��م �أنني
كنت «مت�ضايق» منها يف ف�ترة من
الفرتات ولكن ال توجد �شخ�صانية
وكراهية بيننا.
و�أ�ضاف العلي :وبالن�سبة للفنانة
اال�ستاذة حياة الفهد �أن��ا مللت من
الت�أكيد على مكانتها الكبرية لدي
 ،و�أ�سا�سا اخلالف معها اعتمدت به
على ت�صاريح غ�ير �صحيحة نقلت
لها ،مل �أنطقها �إطالق ًا والزلت �أقدرها
واحرتمها والبد من مبادلتي التقدير
واالح�ترام فالبد �أن تعرف احلقيقة
و�إبالغي ما هو �سبب زعلها وخالفها
و�أنا م�ستعد لالعتذار لها مرة �أخرى
رغم �أنني �سبق �أن قدمت لها االعتذار
لها تقديرا ملكانتها لدي رغم يقيني
�أنني مل �أخطئ يف حقها.

هيا الشعيبي تحرج شيماء سبت
على الهواء
• شيماء
سبت

• بثينة
الرئيسي

ا�ست�ضافت الفنانة هيا ال�شعيبي يف احللقة اخلام�سة من برناجمها
الرم�ضاين «فانو�س هيونة» الفنانة البحرينية �شيماء �سبت،
وو�صفتها باالخت وال�صديقة.
وخالل �إت�صال مع �أحد امل�شاركني عن �صاحب �أغنية «ما جربتك»
علّقت هيا «ال توجد �إم��ر�أة جترب رج ً
ال على �شيء .ما جربتك
حتبني ما جربتك تتزوجني ما جربتك تغازلني ،فردت
�شيماء «الرجل عندما يتورط يجب �أن يعطي امل��ر�أة
حقوقها» ،فما كان من هيا �إال �أن �س�ألت �شيماء
«�أنت �أمل حتبي» ،فردت عليها «من منا مل يحب.
و� ِ
أنت �أمل حتبي» ،ف�أجابت هيا «�أقوى حب يف
حياتي هو زوجي �أبو عيايل».
ِ
«�رصت عجوز
ثم مازحت هيا �شيماء قائلة
ِ
ت��زوج��ت» فعلقت �شيماء» ل�ست
م��ا
عجوزاً» ،لكن هيا ما لبثت �أن �أ�صلحت
املوقف وعلقت»على حد قولهم كلما
ِ
كربت كلما �رصت �أحلى».

• هيا
الشعيبى

